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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 zámenu pozemkov v k. ú. Devín, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/17 - záhrady vo výmere 25 m2, odčleneného GP  č. 
7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/6, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy,  za novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 - záhrady vo výmere   25 m2, odčlenený 
GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/4, LV č. 1971, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Ing. Petra Oravca a Ľudmily Oravcovej,  a novovytvoreného pozemku parc. č. 
1460/16 – záhrady vo výmere 14 m2, odčleneného GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 
1460/6, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorený pozemok parc. 
č. 1460/14 – záhrady vo výmere 14 m2, odčlenený GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 
1460/3, LV č. 1975, vo vlastníctve Ing. Jozefa Bujnu a Viery Bujnovej,  bez vzájomného 
finančného vyrovnania,  
 
s podmienkou: 

Zámenná zmluva bude Ing. Petrom Oravcom, Ľudmilou Oravcovou, Ing. Jozefom Bujnom a Vierou 
Bujnovou podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Ing. Petrom Oravcom, Ľudmilou Oravcovou, 
Ing. Jozefom Bujnom a Vierou Bujnovou podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že navrhovanými zámenami pozemkov sa chodník na parc.                     
č. 1460/5, 1460/15 a na parc. č. 1460/14 opätovne spriechodní pre verejnosť a skutkový stav 
týkajúci sa užívania pozemkov parc. č. 1460/17, parc. č. 1460/15, parc. č. 1460/14 a parc.                       
č. 1460/16, bude zosúladený so stavom právnym.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET  :  Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Devín, pozemku parc. č. 1460/17 vo  
   vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 1460/15 vo  
   vlastníctve Ing. Petra Oravca a Ľudmily Oravcovej a pozemku parc. č.  
   1460/16 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č.  
   1460/14 vo vlastníctve Ing. Jozefa Bujnu a Viery Bujnovej.    

                         
ŽIADATELIA :          Ing. Peter Oravec a Ľudmila Oravcová 
    
 
   Ing. Jozef Bujna a Viera Bujnová 
        
                                   
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV   
 
k. ú. Devín 
 
parc. č.  druh p ozemku  výmera v m2  pozn.    
1460/17               záhrady                             25 m2                   novovytvorený pozemok 
                       
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/17 je podľa GP č. 7/2014 odčlenený od pozemku reg. „C“ 
parc. č. 1460/6 evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
pozemok registra „C“ parc. č. 1460/6 je zverený do správy Mestskej časti Devín 
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
1460/15              záhrady                              25 m2                novovytvorený pozemok  
   
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 je podľa GP č. 7/2014 odčlenený od pozemku reg. „C“ 
parc. č. 1460/4 evidovaného na LV č. 1971, vo vlastníctve Ing. Petra Oravca a Ľudmily Oravcovej 
 
 
parc. č.  druh p ozemku  výmera v m2  pozn.    
1460/16       záhrady         14 m2              novovytvorený pozemok 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/16 je podľa GP č. 7/2014 odčlenený od pozemku reg. „C“ 
parc. č. 1460/6 evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
pozemok registra „C“ parc. č. 1460/6 je zverený do správy Mestskej časti Devín 
 
parc. č.  druh p ozemku  výmera v m2  pozn.    
1460/14        záhrady          14 m2          novovytvorený pozemok 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/14 je podľa GP č. 7/2014 odčlenený od pozemku reg. „C“ 
parc. č. 1460/3 evidovaného na LV č. 1975, vo vlastníctve Ing. Jozefa Bujnu a Viery Bujnovej 
 
Celková výmera pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je 39 m2. 
Celková výmera pozemkov, ktoré má hlavné mesto SR Bratislava na základe zámeny nadobudnúť 
do vlastníctva je 39 m2. 
 

 

 

 



 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/6 evidovaného 
na LV č. 1. Z tohto pozemku sú geometrickým plánom č. 7/2014 odčlenené dva novovytvorené 
pozemky, a to parc. č. 1460/16 vo výmere 14 m2 a parc. č. 1460/17 vo výmere 25 m2. Predmetom 
navrhovanej zámeny sú tieto dva novovytvorené pozemky. 
 Manželia Oravcoví sú bezpodieloví spoluvlastníci pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/4 
evidovaného na LV č. 1971. Z tohto pozemku je geometrickým plánom č. 7/2014 odčlenený 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 vo výmere 25 m2. Predmetom navrhovanej zámeny je 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15. 
 Manželia Bujnoví sú vlastníci pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/3 evidovaného na LV č. 
1975. Z tohto pozemku je geometrickým plánom č. 7/2014 odčlenený novovytvorený pozemok 
parc. č. 1460/14 vo výmere 14 m2. Predmetom navrhovanej zámeny je aj tento novovytvorený 
pozemok. 
 Podľa znaleckého posudku č. 50/2014 vyhotoveného dňa 23.05.2014 znalcom Ing. Igorom 
Kropáčom sú novovytvorené pozemky ocenené nasledovne: novovytvorený pozemok parc. č. 
1460/16 vo výmere 14 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je ocenený na 1581,02 Eur, 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/17 vo výmere 25 m2 tiež vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava je ocenený na 2823,25 Eur, novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 vo výmere 25 m2 
vo vlastníctve manželov Oravcových na 2823,25 Eur a  novovytvorený pozemok parc. č. 1460/14 
vo výmere 14 m2 vo vlastníctve manželov Bujnových na 1 581,02 Eur. Všeobecná hodnota 
všetkých zamieňaných pozemkov vychádza z jednotkovej hodnoty stanovenej v znaleckom 
posudku na 112,93 Eur/m2.  
 Nakoľko cena pozemkov, ktoré hlavné mesto zamieňa je rovnaká ako cena pozemkov, ktoré 
hlavné mesto do svojho vlastníctva nadobudne ( ide sumu 4 404,27 Eur), zámenu pozemkov 
navrhujeme uskutočniť bez vzájomného finančného vyrovnania.  
 O zámenu pozemkov v mene žiadateľov požiadala dňa 6.11.2013 Mestská časť Devín 
z dôvodu jej záujmu vyriešiť dlhodobé susedské spory v oblasti Dolné Koruny spočívajúce 
v neoprávnenom zabratí verejného pešieho chodníka záhradkármi, pánom Oravcom, Bujnom 
a pánom Tyršelom. Verejný peší chodník sa pôvodne nachádzal na pozemkoch hlavného mesta, a to 
na pozemku  reg. „C“ parc. č. 1460/6 a pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/5. Uvedené pozemky sú 
evidované na LV č. 1 a obidva sú zverené do správy mestskej časti Devín. Záhradkári si na 
pozemkoch hlavného mesta umiestnili  rôzne stavby - oporné múry, schody a oplotenie, a tým  
verejnosti znemožnili ich využívanie na peší prechod.  
 Za účelom opätovného sprístupnenia verejného chodníka zvolala mestská časť Devín na 
miestnom úrade stretnutie. V prípade, že by sa na stretnutí k žiadnemu riešeniu nedospelo mestská 
časť chcela od záhradkárov požadovať, aby pozemky hlavného mesta uviedli do pôvodného stavu.  
 Stretnutie na miestnom úrade sa konalo dňa 5.11.2013 za účasti starostky Ing. Kolkovej, 
prednostky miestneho úradu Ing. Satinovej, zástupkyne petičného výboru za obnovu verejného 
chodníka Ing. Burclovej, PhD, núteného správcu Mestskej časti Devín JUDr. Tuhovčáka a za 
prítomnosti záhradkárov pána Oravca, Bujnu a pána Tyršela. Na stretnutí dospeli zúčastnené strany 
k dohode a tou je navrhovaná zámena pozemkov. Po zámene pozemkov budú pozemky, ktoré 
nadobudne hlavného mesto SR Bratislava do vlastníctva, spriechodnené pre verejnosť a pozemky 
zastavané hore uvedenými stavbami nadobudnú do vlastníctva pán Oravec a pán Bujna.  
 Pôvodne bol účastníkom navrhovanej zámeny aj pán Tyršel. Vzhľadom k tomu, že pán 
Tyršel chce svoj pozemok zameniť neskôr (až potom, ako bude doriešená otázka zákazu parkovania 
ne ceste prislúchajúcej k jeho pozemku – mail Ing. Satinovej), v predmetnej zámene pokračujeme 
bez neho.   
 Na základe uvedeného zámenu pozemkov navrhujeme 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. Na prijatie uznesenia je podľa daného ustanovenia potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých 
poslancov.  



 Oddelenie nájmov nehnuteľnosti na predmetné pozemky neeviduje žiadnu nájomnú zmluvu 
ani žiadosť o nájom. 
 Podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. sú príjmy obcí z prenájmu a predaja ich 
majetku oslobodené od dane z príjmov. 
 
Stanovisko 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. 1460/6, 1460/4, 1460/3, 1458 v k. ú. Devín, funkčné 
využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, 
kód regulácie A.  
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Bez pripomienok. 
Finančné oddelenie 
Neeviduje voči žiadateľom žiadnu pohľadávku. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje voči žiadateľom žiadnu pohľadávku. 
 
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 09. 06. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer zameniť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
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. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1460/14, parc. č. 1460/15, 
parc. č. 1460/16 a parc. č. 1460/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































Zámenná zmluva 
                                              č. ............................. 
 
 
uzatvorená podľa § 611 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:  ....................... 
Variabilný symbol: ...................... 
IČO:   603 481 
 
 
Ing. Peter Oravec, rod. ....................., nar. ................, rod. č. .................. a manželka Ľudmila 
Oravecová, rod. ......................, nar. ................, rod. č. ................, obaja bytom ........................,  
 
 
Ing. Jozef Bujna, rod. ....................., nar. ................, rod. č. .................. a manželka Viera 
Bujnová, rod. ......................, nar. ................, rod. č. ................, obaja bytom ........................,  
  
 
 
(ďalej aj „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

      
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Devín, obec 
Bratislava – m. č. Devín, okres Bratislava IV, pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/6 – záhrady 
o výmere 158 m2, zapísanej na LV č. 1.     
 
2) Ing. Peter Oravec a Ľudmila Oravcová sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti v k. ú. 
Devín, obec Bratislava – m. č. Devín, okres Bratislava IV, pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/4 –  
záhrady o výmere 309 m2, zapísanej na LV č. 1971. 
 
3) Ing. Jozef Bujna a Viera Bujnová sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti v k. ú. 
Devín, obec Bratislava – m. č. Devín, okres Bratislava IV, pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/3 – 
záhrady o výmere 326 m2, zapísanej na LV č. 1975.         
 
4) Geometrickým plánom č. 7/2014 vyhotoveným dňa 10.4.2014  Ing. Jurajom Valachom, 
úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 12.5.2014 pod 
číslom 983/2014, boli z pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/6 odčlenené dva novovytvorené 
pozemky, a to parc. č. 1460/16 – záhrady o výmere 14 m2 a parc. č. 1460/17 –záhrady 
o výmere 25 m2. Z pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/4 bol odčlenený novovytvorený pozemok 
parc. č. 1460/15 – záhrady o výmere 25 m2 a z pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/3 bol 
odčlenený novovytvorený pozemok parc. č. 1460/14 – záhrady o výmere 14 m2. 



 
5) Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné zámeny pozemkov v k. ú. Devín: 

 
a) zámena novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/17 – záhrady o výmere 25 m2 za 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 – záhrady o výmere 25 m2 

 

b) zámena novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/16 – záhrady o výmere 14 m2 za 
novovytvorený pozemok parc. č. 1460/14 – záhrady o výmere 14 m2 

 

6) Predmetné pozemky si zmluvné strany zamieňajú tak, že: 
 
a) Ing. Peter Oravec a Ľudmila Oravecová sa stanú bezpodielovými  spoluvlastníkmi 
novovytvoreného pozemku v k. ú. Devín, obec Bratislava – m.č. Devín, okres Bratislava IV,   
parc. č. 1460/17 – záhrady o výmere 25 m2  
 
b) Ing. Jozef Bujna a Viera Bujnová sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi 
novovytvoreného pozemku v k. ú. Devín, obec Bratislava – m.č. Devín, okres Bratislava IV,   
parc. č. 1460/16 – záhrady o výmere 14 m2  
 
c) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom dvoch novovytvorených 
pozemkov v k. ú. Devín, obec Bratislava— m.č. Devín, okres Bratislava IV, parc. č. 1460/15 
– záhrady o výmere 25 m2 a parc. č. 1460/14 – záhrady o výmere 14 m2 

 
7)  Zámena pozemkov sa uskutočňuje v súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že navrhovanými zámenami sa chodník na pozemkoch parc. č. 1460/5, parc. č. 
1460/15 a parc. č. 1460/14, spriechodní pre verejnosť a skutkový stav týkajúci sa užívania 
pozemkov parc. č. 1460/17, parc. č. 1460/15, parc. č. 1460/14 a parc. č. 1460/16 sa zosúladí 
so stavom právnym.    
 
8) Zámena pozemkov bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
  
 

Čl. 2 
Ohodnotenie predmetu zámeny 

 
1) Podľa znaleckého posudku č.......... zo dňa ........., vypracovaného Ing..........., sú 
novovytvorené pozemky parc. č. 1460/17, parc. č. 1460/16, parc. č. 1460/15 a parc. č. 
1460/14 ocenené nasledovne: 

 
■ všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/17 o výmere 25 m2, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je ....,.. Eur/m2, t. z. celkom ........... Eur 
 
■ všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/16 o výmere 14 m2, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je ....,.. Eur/m2, t. z. celkom ........... Eur 
 
■ všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/15 o výmere 25 m2, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Ing. Petra Oravca a Ľudmily Oravcovej je ....,.. Eur/m2, t. z. 
celkom ........... Eur 
 



■ všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/14 o výmere 14 m2, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Ing. Jozefa Bujnu a Viery Bujnovej je ....,.. Eur/m2, t. z. 
celkom ........... Eur 
 
3) Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota zamieňaných nehnuteľností je rovnaká, zmluvné 
strany sa dohodli, že zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bez vzájomného 
finančného vyrovnania  
 

Čl. 3 
Schválenie zámeny 

 
Zámenu predmetných nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislava na svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č. .............. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov. Zámena pozemkov bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 
 

Čl. 4 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že: 
 
a) sú oboznámené so stavom zamieňaných  nehnuteľností a v takomto stave ich preberajú, 
 
b) sú oprávnené na zámenu predmetných pozemkov, 
 
c) majú potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavreli túto zmluvu a splnili 
všetky záväzky, ktoré z nej pre nich vyplývajú, 
 
d) nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie súdu alebo rozhodcovského 
orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, ktoré by znemožňovali splnenie 
povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy a neprebieha a ani nehrozí žiadne konanie, 
ktoré, ak by bolo úspešné, znemožňovalo by splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto 
zmluvy 
 
e) upúšťajú od protokolárneho odovzdania zamieňaných nehnuteľností a do držby ich 
preberajú dňom účinnosti tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 5 
Vyhlásenia zmluvných strán 

  
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že im je predmet zámeny uvedený v článku 1 tejto zmluvy 
dobre známy a že pozemky zamieňajú v takom stave, v akom sa tieto nachádzajú, tak ako 
ležia a bežia. 
 
2) Ing. Peter Oravec, Ľudmila Oravecová a Ing. Jozef Bujna a Viera Bujnová boli  
oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k 
zámene nehnuteľností uvedených v článku 1, a to so stanoviskom oddelenia územného 
rozvoja mesta zo dňa ................., so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ..........., 



so stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa ............ a so stanoviskom 
oddelenia mestskej zelene zo dňa .............; tieto stanoviská berú na vedomie a zaväzuje sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
 
 

Čl. 6 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremená ani iné právne povinnosti. 
 
2) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 
zámennej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu zámeny. 
 
 

Čl. 7 
Všeobecné ustanovenia 

 
1) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

 
Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 
2) Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona                       
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. Zmluva 
nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších 
predpisov (Občiansky zákonník), dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle povinnej osoby – hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podajú zmluvné strany spoločne bezodkladne po 
podpísaní zámennej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
4) Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia Ing. Peter 
Oravec a Ľudmila Oravcová spoločne s Ing. Jozefom Bujnom a Vierou Bujnovou pri 
podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 



6) Vecno-právne účinky tejto zámennej zmluvy, t. z. prechod vlastníckeho práv                                
k nehnuteľnostiam, nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri 
nehnuteľností. 
 
7) Ing. Peter Oravec, Ľudmila Oravcová, Ing. Jozef Bujna a Viera Bujnová súhlasia                         
s použitím ich osobných údajov pre účely tejto zámennej zmluvy a so zverejnením tejto 
zámennej zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení 
neskorších predpisov. 
 
8) Zámenná zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností a každá zmluvná strana obdrží po 1exemplári. 
 
9) 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 .................................. 
Hlavné mesto SR Bratislava  
 
 
 
....................................................             ................................................ 
         Milan Ftáčnik                                      Ing. Peter Oravec 
           primátor                                                             
 
  
                  ............................................... 
                                                                                          Ľudmila Oravecová 
 
   
                                                   
                                                                                   ............................................... 

                                                         Ing. Jozef Bujna 
 
  
 

............................................... 
                                                                                             Viera Bujnová 
 
   
                                                                                                                
       
 
 



      
 
 
           
 
 
 

              
 
 

               
 

         
 
 
           
      
 
                     


