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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

I. variant  
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 nehnuteľností v k. ú. Petržalka, stavby so 
súpis. č. 3114 – bývalá materská škola Znievska 26, situovanej na pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 2092, zapísanej na LV č. 1748 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 2092 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 5027 m2, zapísaného na LV č. 1748, občianskemu združeniu Šanca 
pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, IČO 30 856 515, za cenu celkom                         
50 001,00 Eur navrhnutú kupujúcim, a zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo, 
ktoré bude pôsobiť voči právnym nástupcom zmluvných strán a bude zapísané v časti                       
„C-Ťarchy“ na LV, 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 má k stavbe so súpis. č. 3114 
a pozemkom parc. č. 2091, 2092 k. ú. Petržalka uzatvorenú Zmluvu o nájme č. 078301811300 zo 
dňa 30.05.2013. Kupujúci plánuje zrekonštruovať predmet prevodu a poskytovať sociálne 
služby, v rozsahu domovov sociálnych služieb, denných stacionárov, núdzového bývania pre 
odkázaných seniorov a pre matky s deťmi v núdzi. 

  
 

II. variant 
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 nehnuteľností v k. ú. 
Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 – bývalá materská škola Znievska 26, situovanej na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 2092, zapísanej na LV č. 1748 a časti pozemku registra „C“ KN parc.                
č. 2092 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 1875 m2, zapísaného na LV č. 1748, nové 
parcelné číslo a presná výmera pozemku budú spresnené následne vypracovaným geometrickým 
plánom, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, IČO 
30 856 515, za cenu celkom 633 373,39 Eur, a zriadenie predkupného práva podľa § 602 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné 
právo, ktoré bude pôsobiť voči právnym nástupcom zmluvných strán a bude zapísané v časti                 
„C-Ťarchy“ na LV, 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. 2Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami.  
 

3. V prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predmet prevodu predať alebo inak 
scudziť bude povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za 
rovnakých podmienok, za ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR 
Bratislavy a za rovnakú kúpnu cenu 633 373,39 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu 
kúpy boli investované finančné prostriedky a predmet prevodu zmenil svoj charakter.  

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci má k stavbe so súpis. č. 3114 

a pozemkom parc. č. 2091, 2092 k. ú. Petržalka uzatvorenú Zmluvu o nájme č. 078301811300 zo 
dňa 30.05.2013. Kupujúci plánuje zrekonštruovať predmet prevodu a poskytovať sociálne 
služby, v rozsahu domovov sociálnych služieb, denných stacionárov, núdzového bývania pre 
odkázaných seniorov a pre matky s deťmi v núdzi. 

  
 
III. variant 
rokovanie s občianskym združením Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, 
IČO: 30 856 515, o možnosti ukončiť Zmluvu o nájme č. 07 83 0181 13 00 uzatvorenú dňa 
30.05.2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová   správa 

 
PREDMET: Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 
2092 občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so 
sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa   

  
ŽIADATE Ľ :  Šanca pre nechcených 
                                         občianske združenie  
     zastúpené: Mgr. Annou Ghannamovou – prezidentkou  
                                          Jadranská 34, 841 01 Bratislava 
       IČO: 30 856 515 
            
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parcelné číslo  druh pozemku výmera v m2    LV ___ Hodnota__ 
2092   zastavané plochy             5027  1748          1 041 292,78 Eur 
     Spolu :           5027 m2        Spolu: 1 041 292,78 Eur 
 
ŠPECIFIKÁCIA STAVBY:  Ide o stavbu so súpis. č. 3114, situovanú na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 2092, zapísanú na LV č. 1748 
označenú ako bývalá Materská škola na Znievskej ulici č. 
26 v Bratislave. Objekt sa nachádza v organizovanej 
zástavbe sídliska, je jednotraktový, dvojpodlažný, 
nepodpivničený. Druhé nadzemné podlažie nie je 
vybudované nad celým prízemím, čím sú vytvorené 
vonkajšie terasy na úrovni poschodia. Súčasťou prízemia je 
aj služobný byt so samostatným vstupom z exteriéru. Objekt 
bol navrhnutý ako samostatne stojaca stavba, slúžiaca účelu 
škôlky, dokončený a daný do užívania v roku 1980. Počas 
užívania nebol prestavovaný. Pravidelnej údržbe nebola 
venovaná žiadna starostlivosť. Objekt je napojený na 
verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu a je v ňom 
vybudované ústredné kúrenie. Poškodenosť stavby bola 
znaleckým posudkom č. 53/2015 posúdená na hodnotu 
46,20 %. Hodnota stavby predstavuje sumu 244 985,89 
Eur. 

 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Materiál je rozdelený do troch variantov, ktoré zohľadňujú požiadavku žiadateľa, návrhy 
hlavného mesta SR Bratislavy a skutočný stav nehnuteľností na Znievskej ulici č. 26 
v Bratislave.  

I.  variant:  
zohľadňuje požiadavky žiadateľa uvedené v liste zo dňa 30.07.2015. Žiadateľ 
s poukazom na uzatvorenú Zmluvu o nájme č. 07 83 0181 13 00 zo dňa 30.05.2013, 
v ktorej sa zaviazal uskutočniť rekonštrukciu objektu v hodnote 500 000,00 Eur a podľa 
vypracovaného znaleckého posudku, ktorý zabezpečil žiadateľ navrhuje, aby :  
- suma za prevod stavby so súp. č. 3114 bola  vo výške 50 000,00 Eur, čo predstavuje 

10% z hodnoty stavby 500 000,00 Eur stanovenej znaleckým posudkom 
zabezpečeným žiadateľom, 



- suma za pozemok pod stavbou parc. č. 2092 k. ú. Petržalka v rozsahu 1875 m2, bola 
symbolická v hodnote 1,00 Euro, 

- ostatná časť pozemku zostala v užívaní žiadateľa podľa podmienok dohodnutých 
v Zmluve o nájme č. 07 83 0181 13 00,  

- zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka 

II.  variant: 
predkladáme s poukazom na znalecký posudok č. 53/2015 vyhotovený hlavným mestom 
SR Bratislavou za sumu celkom 633 373,39 Eur, podľa ktorého: 
- suma za stavbu so súp. č. 3114 bola stanovená vo výške 244 985,89 Eur,  
- hodnota časti pozemku parc. č. 2092 k. ú. Petržalka v rozsahu cca 1875 m2 bola 

stanovená na sumu 388 387,50 Eur, pričom rozsah pozemku pod stavbou predstavuje 
1875 m2, pričom na prevod časti pozemku parc. č. 2092 k. ú. Petržalka v rozsahu 
1875 m2 je potrebné vyhotoviť geometrický plán, 

-  zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka 

- ostatná časť pozemku zostala v užívaní žiadateľa podľa podmienok dohodnutých 
v Zmluve o nájme č. 07 83 0181 13 00,  

III.  variant: 
 rokovať s občianskym združením Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, 

Bratislava, IČO: 30 856 515 o možnosti ukončiť Zmluvu o nájme č. 07 83 0181 13 00 
uzatvorenej dňa 30.05.2013 z dôvodov, že: 
- žiadateľ doposiaľ nepristúpil k riadnemu užívaniu predmetu nájmu,  
- priestory stavby sú prázdne, neudržiavané, zanedbané,  
- žiadateľ nepristúpil k zabezpečeniu podkladov pre plánovanú rekonštrukciu, predmet 

nájmu nevyužíva,  
- celý areál chátra, 
- prenajaté pozemky sú nepokosené, znečistené predmetom zhromažďovania sa 

neprispôsobivých obyvateľov, ktorí často vnikajú do stavby, rozbíjajú okná, zriaďujú 
si v stavbe dočasné príbytky, nocľahy,  

- neudržiavaný stav spôsobuje obavy obyvateľov uvedenej lokality o zdravie 
a bezpečnosť najmä v nočných hodinách, preto evidujeme viaceré sťažnosti občanov, 

- príslušná mestská časť je nútená s ohľadom na nespokojnosť obyvateľov vykonávať 
kontroly objektu a areálu, s čím sú spojené nemalé finančné prostriedky,  

- uvedená situácia je neudržateľná napriek tomu žiadateľ doposiaľ nevyvinul žiadnu 
iniciatívu smerujúcu k náprave daného stavu. 

Podľa  Zmluvy o nájme je žiadateľ povinný do 3 rokov od odovzdania predmetu nájmu 
(teda od 15.05.2014) investovať do celkovej rekonštrukcie čiastku 500 000,00 Eur z tohto 
dôvodu navrhujeme rokovať so žiadateľom o možnosti ukončiť predmetnú zmluvu.     

  
Súčasné užívanie  
 
 Predmetom žiadosti je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Petržalka, 
a to stavby so súpis. č. 3114 – bývalá materská škola Znievska 26, situovanej na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 2092, zapísanej na LV č. 1748 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 2092 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5027 m2, zapísaného na LV č. 1748.  

Žiadateľ má prenajatú časť stavby so súp. č. 3114 na pozemku parc. č. 2092, v ktorej sa 
nachádzajú nebytové priestory vo výmere 2069,05 m2 a terasy vo výmere 426,19 m2. Rovnako 
má žiadateľ prenajatý pozemok parc. č. 2091 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3027 m2 
a časť pozemku parc. č. 2092 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4950,08 m2,  na 
Znievskej ulici, orientačné číslo 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka.  

 
 
 
 



 
 
Účelom prenájmu je poskytovanie sociálnych služieb minimálne v rozsahu domov 

sociálnych služieb (prípadne ZOS,ZS a denný stacionár), núdzové bývanie a útulok pre matky 
s deťmi, prípadne jasle a škôlka pre deti. Priestory boli Občianskemu združeniu Šanca pre 
nechcených odovzdané dňa 14.5.2014. Nájomná zmluva číslo 07 83 0181 13 00 bol uzatvorená 
dňa 30.05.2013 na dobu neurčitú.  
 Predmetom nájmu nie je byt o výmere 76,92 m2, nachádzajúci sa na prízemí v objekte       
na Znievskej 26, ktorého nájomcom bola pani Anna Alscherová, ktorá byt vypratala a odovzdala 
hlavnému mestu SR Bratislave dňa 31.07.2014. Byt je v súčasnosti neobývaný, prázdny. 
Žiadateľ byt v súčasnosti neužíva, preto neprišlo k rozšíreniu nájmu o uvoľnený byt.   

Časť budovy aj s pozemkami bola odovzdaná do užívania občianskemu združeniu Šanca 
pre nechcených dňa 14.5.2014. Žiadateľ sa v čl. VI ods. 3 Zmluvy o nájme č. 07 83 0181 13 00 
zaviazal realizovať stavebné úpravy, opravy prípadne rekonštrukčné práce, na ktoré je potrebné 
ohlásenie stavebnému úradu alebo vydanie stavebného povolenia výlučne na vlastné náklady 
a na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a ohlásenia príslušnému 
stavebnému úradu alebo vydania stavebného povolenia v prípade, ak budú tieto potrebné. 
Doposiaľ žiadateľ s realizáciou rekonštrukcie nezačal. 
  
Dôvod a účel žiadosti 
 

Žiadateľ listom zo dňa 30.07.2015 požiadal o odkúpenie celej stavby za sumu 50 000,00 
Eur a pozemku pod budovou za symbolickú sumu, ktorú žiadateľ bližšie nešpecifikoval. Svoju 
žiadosť na odkúpenie zdôvodňuje žiadateľ posudkami odborníkov z ktorých vyplýva, že budova 
je zdevastovaná do takej miery, že použiteľnou časťou na rekonštrukciu je výlučne skelet 
budovy. Na tak náročnú rekonštrukciu je  podľa žiadateľa nevyhnutné vynaložiť minimálne 
sumu 1 500 000,00 Eur. Občianske združenie Šanca pre nechcených nedisponuje takýmto 
objemom peňazí, ale v prípade prevodu vlastníckeho práva je ochotná realizovať projekt 
rekonštrukcie objektu prostredníctvom sponzorov, za podmienky, že skelet stavby a pozemok 
pod objektom bude vo vlastníctve žiadateľa a pozemok, ktorý nie je situovaný pod samotnou 
stavbou zostane vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a žiadateľ bude uvedený pozemok 
užívať na základe uzatvorenej zmluvy o nájme.  

V predloženej žiadosti zo dňa 30.07.2015 žiadateľ navrhuje odkúpiť skelet stavby za 
sumu 50 000,00 Eur, pričom argumentuje vypracovaným posudkom (ktorý si zabezpečil 
žiadateľ na vlastné náklady) a podľa ktorého stavby bola ohodnotená na sumu 500 000,00 Eur. 
Občianske združenie Šanca pre nechcených navrhuje, aby pozemok pod budovou parc. č. 2092 
k. ú. Petržalka bol odpredaný za symbolickú sumu, ktorú bližšie nešpecifikovalo. Z tohto dôvodu 
je v alternatíve I. návrhu uznesenia uvedená kúpna cena za pozemok parc. č. 2092 k. ú. Petržalka 
v hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje symbolickú hodnotu za prevádzaný pozemok.  

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností   

 
Všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností bola stanovená na základe 

vypracovaného Znaleckého posudku č. 53/2015 zo dňa 07.10.2015 vyhotoveného spoločnosťou 
FINDEX, s.r.o., so sídlom Čajakova 21, Bratislava, IČO: 31 403 271. Podľa uvedeného 
znaleckého posudku bola:  

- hodnota stavby stanovená na sumu 244 985,89 Eur,  
- hodnota celého pozemku parc. č. 2092 k. ú. Petržalka o výmere 5027 m2 predstavuje 

na sumu 1 041 292,78 Eur z toho, časť o výmere 1875 m2 predstavuje sumu  
388 387,50 Eur.  

Celková všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku        
č. 53/2015 predstavuje sumu celkom 633 373,39 Eur.   

 
 
 



Jednotková cena 
 
Jednotková cena za prevádzaný pozemok parc. č. 2092 k. ú. Petržalka bola podľa 

Znaleckého posudku č. 53/2015 stanovená na sumu 207,14 Eur/m2. 
 
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 
 
 Podľa Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa 
ustanovujú  ceny prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno, je nájomné za prenajaté 
časti pozemkov stanovený vo výške 0,50 Eur/m2/rok (podľa tabuľky 100, položka 192a), ročné 
nájomné pri výmere 79773 m2 predstavuje sumu vo výške 3 988,50 Eur. 
 Žiadateľ podľa uzatvorenej Zmluvy o nájme č. 078301811300 zo dňa 30.05.2013 uhrádza 
ročné nájomné v celkovej výške 1 054,00 Eur.  
 
Osobitosti navrhovaného prevodu 
 

Žiadateľ bude v kúpnej zmluve zaviazaný, že v prípade prevodu stavby so súpis. č. 3114 
a pozemku parc. č. 2092 k. ú. Petržalka na tretie osoby bude mať hlavné mesto SR Bratislava 
predkupné právo na nehnuteľnosť za kúpnu cenu 1 286 278,67 Eur, a to a j v prípade, ak bude 
objekt zrekonštruovaný. Predkupné právo sa zriaďuje v zmysle § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo a pôsobí aj voči 
právnym nástupcom zmluvných strán a bude predmetom zápisu v časti „C-Ťarchy“ na liste 
vlastníctva.  

 
Navrhované riešenie 
 
  Predaj uvedených nehnuteľností 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.  
 Zámer majetkovoprávne usporiadať vzťahy k nehnuteľnostiam formou prevodu 
vlastníckeho práva 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: 
Stanovisko oddelenia 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. 2092, funkčné využitie územia: občianska 
vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202.  
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Nemajú pripomienky.  
Vyjadrenie oddelenia životného prostredia a mestskej zelene: 
Nemá námietky voči prevodu. 
Vyjadrenie legislatívno-právneho oddelenia: 
Hlavné mesto SR Bratislava nevedie voči žiadateľovi žiadne súdne spory.  
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    
 
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 28. 10. 2015 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedenú nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ na svojom 
rokovaní dňa 02.11.2015 odporučila MsZ  schváliť III. variant – rokovať s občianskym 
združením Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, IČO: 30 856 515 
o možnosti ukončiť Zmluvu o nájme č. 07 83 0181 13 00 uzatvorenej dňa 30.05.2013 



































































Kúpna zmluva 
a zmluva o zriadení predkupného práva   

č. 06880....1500 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. a § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 
stranami 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta  
Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN):  SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT :  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 6880...15 
IČO:   603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Šanca pre nechcených 
 občianske združenie  
 Sídlo:    : Jadranská 34, 841 01 Bratislava  
 V mene ktorého koná : Mgr. Anna Ghannamová, prezidentka občianskeho združenia  

         bytom : ................................... 
 Zaregistrované  : na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 
11.10.2004 pod č. VVS/1-900/90-18797 

 Peňažný ústav   :   
 Číslo účtu   :  
 IČO  : 30 856 515 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to stavby so 

súp. č. 3114 – Znievska 26, situovanej na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. 
č. 2092, zapísanej na LV č. 1748 a pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 
2091 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3027 m2, parc. č. 2092 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 5027 m2,  zapísaných na LV č. 1748, nachádzajúcich sa v okrese 
Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Petržalka.  

 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti v k. 
ú. Petržalka, a to: 

-  stavbu so súp. č. 3114 – Znievska 26, situovanú na pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností, parc. č. 2092, zapísanú na LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 2091 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3027 m2, zapísaný na LV č. 1748, 

3) Predaj nehnuteľnosti podrobne špecifikovanej v ods. 2 tohto článku sa uskutočňuje 
podľa § 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 má k predmetu 
prevodu uvedeného v ods. 2 tejto zmluvy uzatvorenú Zmluvu o nájme č. 078301811300 zo 
dňa 30.05.2013. Kupujúci plánuje zrekonštruovať predmet prevodu a poskytovať sociálne 
služby, v rozsahu domovov sociálnych služieb, denných stacionárov, núdzového bývania pre 
odkázaných seniorov a pre matky s deťmi v núdzi. 

 
 



Čl. 2 
 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy  za  kúpnu 
cenu ............ EURO, ( slovom: jedno EURO) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosti uvedené v čl. 
1 ods. 2 tejto zmluvy za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  
 2) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa 
............2015 uznesením                 č. ............/2015 

 3) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za celý predmet prevodu vo výške 1,00 
EURO na účet predávajúceho Hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu 
(IBAN): SK8975000000000025826343, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol: 
6880...15 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady za 
vypracovanie Znaleckého posudku č. ..../2015 zo dňa .........2015 vyhotoveného Ing. 
......................., bytom ................. Bratislava, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: .................. vo výške 
...........,00 Eur na účet predávajúceho č. ( IBAN ) SK 3775000000000025829413, BIC – 
SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 
6880...15 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto 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 povinný zaplatiť predávajúcemu 
spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.  

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.  
 3) 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. 
 4) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 4 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza „ako leží a beží“. 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa ...................., kupujúci berie toto 
stanovisko na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v ňom stanovené. 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

Čl. 5 
Vedľajšie dojednanie ku kúpnej zmluve  

 1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako povinný z predkupného práva zriaďuje 
predkupné právo v prospech predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva 
viažuce sa na celý predmet prevodu podrobne špecifikovaný v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej 
zmluvy, a to na dobu neurčitú po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom. Toto predkupné 
právo zriaďujú zmluvné strany v zmysle § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 



zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo a pôsobí aj voči právnym 
nástupcom zmluvných strán.   

2) Predkupné právo bude zapísané v časti „C-Ťarchy“ na liste vlastníctva a nadobudne 
účinnosť dňom právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Katastrálny odbor 
o jeho povolení.   
 3) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak kupujúci bude chcieť 
v budúcnosti predmet prevodu definovaný v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy predať alebo 
inak scudziť bude povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za 
rovnakých podmienok za ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR 
Bratislavy a za rovnakú kúpnu cenu ...... Euro, a to aj v prípade, ak do predmetu kúpy boli 
investované finančné prostriedky a predmet prevodu zmenil svoj charakter.  
 4) Doba do kedy sa bude predaj nehnuteľností podrobne špecifikovaných v článku 1. 
ods. 2 tejto kúpnej zmluvy uskutočňovať, nebude určená podľa § 605 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ale bude stanovená na základe dohody 
zmluvných strán v dĺžke 4 mesiacov, počas ktorých hlavné mesto SR Bratislava musí vyplatiť 
kúpnu cenu za predmet prevodu v prospech občianskeho združenia Šanca pre nechcených, 
inak predkupné právo zanikne. 

5) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu prevodu nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy zrekonštruuje a využije 
výlučne na poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu domovov sociálnych služieb, denných 
stacionárov, núdzového bývania pre odkázaných seniorov a pre matky s deťmi v núdzi 
v opačnom prípade bude mať hlavné mesto SR Bratislava právo odstúpiť od tejto kúpnej 
zmluvy.        
  

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 – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie sumy 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 kúpnej 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 ods. 5 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 6-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na vklad vlastníckeho 
práva, tri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto 
zmluvy, rovnopis 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   Šanca pre nechcených  
 
 
 
....................................................   ........................................................... 
       JUDr. Ivo Nesrovnal            Mgr. Anna Ghanammová 
                primátor              prezidentka  

        občianskeho združenia  



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  

konaného d ňa 2.11.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  
nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou 
parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  
 
 III. variant: 
rokovať s občianskym združením Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, IČO: 
30 856 515 o možnosti ukončiť Zmluvu o nájme č. 07 83 0181 13 00 uzatvorenej dňa 30.05.2013 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 2.11.2015 
 
 
 



Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho                           
sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby, súpis. č. 3114, a pozemku                           
pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom 
v Bratislave 

kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7   

Uznesenie č. 173/2015  
     zo dňa 05. 11. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

aby požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy, rokovať s občianskym združením 
Šanca pre nechcených, so sídlom Jadranská 34, Bratislava, IČO 30856515 o možnosti ukončiť 
Zmluvu o nájme č. 07 83 0181 13 00 uzatvorenej dňa 30. 05. 2013. 

- - - 

 



 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   


