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NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
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.
Podunajské Biskupice, stavby súp. č. 9459 – dom na parc. č. 5745, zapísanej na LV č. 1395,
nachádzajúcej sa v obci BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres Bratislava II.,
do výlučného vlastníctva občianskemu združeniu RESOTY – Resocializačné komunity,
so sídlom Pri trati 13, 821 06 Bratislava, IČO: 17313457, za kúpnu cenu 1 Euro a zriadenie
predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov ako vecného práva, 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.
3. V prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predmet prevodu predať alebo inak scudziť,
bude povinný ponúknuť predmet prevodu hlavnému mestu SR Bratislave za rovnakých
podmienok, za ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR Bratislavy a
za rovnakú kúpnu cenu 1,00 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu prevodu boli investované
finančné prostriedky a predmet prevodu zmenil svoj charakter.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nehnuteľnosť v k. ú. Podunajské Biskupice,
stavbu súp. č. 9459 – dom na parc. č. 5745, využíva občianske združenie RESOTY –
Resocializačné komunity ako útulok pre bezdomovcov, v ktorom od roku 1991 poskytlo pomoc
formou ubytovania, sociálneho a duchovného poradenstva a podpory pri návrate do života vyše
tisíc ľuďom.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave,
k.ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa

ŽIADATEĽ

:

RESOTY – Resocializačné komunity
Pri trati 13, 821 06 Bratislava
IČO: 17313457

ŠPECIFIKÁCIA STAVBY
k.ú. Podunajské Biskupice
súpisné číslo
9459

na parc. číslo
5745

pozn.
LV č. 1395

- stavba súp. č. 9459 na parc. č. 5745 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
- pozemok registra „C“ parc. č. 5745 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1628 m2 je
zapísaný na LV č. 1363 ako vlastníctvo spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
Zmluva o nájme a podnájme č. 07 83 1055 07 00:
Žiadateľ uzatvoril ako nájomca s hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom
dňa 30.01.2008 Zmluvu o nájme a podnájme č. 07 83 1055 07 00, ktorej predmetom je nájom
stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 (NP vo výmere 480 m2), k. ú. Podunajské Biskupice,
LV č. 1395, a podnájom pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5745 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1628 m2.
Doba nájmu: Nájomná zmluva je uzatvorená od 01.01.2008 na dobu neurčitú.
Výška nájomného: Ročné nájomné je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanovené
dohodou zmluvných strán vo výške 1,00 Sk/rok, t. z. 0,03 Eur/rok.
Účel nájmu a podnájmu: Poskytovanie ubytovania a sociálnej výpomoci ľuďom bez domova
a iným sociálne odkázaným osobám.
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja je stavba uvedená v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Dňa 8.7.1992 bola uzatvorená darovacia zmluva, ktorou Slovnaft, a.s. Bratislava ako
darca daroval hlavnému mestu SR Bratislave ako obdarovanému murovaný dom (v súčasnosti
označený ako stavba súp. č. 9459) na pozemku p. č. 5745 k. ú. Podunajské Biskupice na ul. Pri
trati a súčasne umožnil obdarovanému bezplatné užívanie pozemku p. č. 5745 k. ú. Podunajské
Biskupice na dobu využívania prevádzanej stavby na sociálne účely. Zostatková hodnota stavby
je podľa informácie referátu evidencie, inventarizácie a správy oddelenia správy nehnuteľností
v súčasnosti 0,00 Eur.

Žiadateľ má ako nájomca uzatvorenú s hlavným mestom ako prenajímateľom Zmluvu
o nájme a podnájme č. 07 83 1055 07 00 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je nájom
stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 (NP vo výmere 480 m2), k. ú. Podunajské Biskupice,
a podnájom pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5745 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1628 m2.
Podľa Čl. V ods. 2 zmluvy pokiaľ by chcel nájomca predmet nájmu rekonštruovať alebo
technicky zhodnotiť, zaväzuje sa pred začatím rekonštrukcie alebo technického zhodnotenia
predložiť prenajímateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu a výšku predpokladaných
investícií a vykonať rekonštrukciu alebo technické zhodnotenie len po predchádzajúcom
písomnom súhlase prenajímateľa a príslušného stavebného úradu. Nájomca sa zaväzuje vykonať
prípadnú rekonštrukciu alebo technické zhodnotenie predmetu nájmu na vlastné náklady.
Súčasne sa nájomca zaväzuje postupovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa Čl. V. ods. 3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že nájomca bude vykonávať
všetky opravy vrátane predpísaných revízií na média, znášať náklady spojené s bežnou údržbou
predmetu nájmu a podnájmu a znášať všetky náklady spôsobené ich neprimeraným užívaním.
Nájomca sa zaväzuje písomne oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv predmetu nájmu, ktoré
má vykonať prenajímateľ.
Súčasný technický stav stavby slúžiacej ako útulok pre bezdomovcov si vyžaduje
veľkú rekonštrukciu v rozsahu vyše 50.000,- Eur, ktorú by chcel žiadateľ realizovať
z prostriedkov podporovateľov tohto zariadenia. Nakoľko tieto finančné prostriedky získa
žiadateľ len pod podmienkou vlastníctva stavby, požiadal listom zo dňa 29.03.2015
o darovanie alebo odpredanie stavby za symbolickú cenu.
Žiadateľ poskytuje v útulku pre bezdomovcov duchovnú a sociálnu pomoc núdznym
bez domova už od roku 1991. Pomoc formou ubytovania, sociálneho a duchovného poradenstva
a podpory pri návrate do života poskytol žiadateľ za toto obdobie už vyše tisíc ľuďom.
Podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevody vlastníctva majetku
obce sa musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
ustanovenia odsekov
1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je darovanie
nehnuteľného majetku obce neprípustné.
Stanovenie kúpnej ceny
Predaj sa navrhuje zrealizovať za symbolickú cenu 1,00 Euro.
Navrhované riešenie
Predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745, k. ú. Podunajské Biskupice, sa navrhuje
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

V prípade, že nedôjde k schváleniu predaja za symbolickú cenu 1,00 Eur, bude naďalej
pokračovať nájom stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 a podnájom pozemku registra „C“
na parc. č. 5745, k. ú. Podunajské Biskupice, podľa Zmluvy o nájme a podnájme
č. 07 83 1055 07 00.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že stavbu súp. č. 9459 na parc. č. 5745
v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, využíva občianske združenie RESOTY –
Resocializačné komunity ako útulok pre bezdomovcov, v ktorom od roku 1991 poskytlo pomoc
formou ubytovania, sociálneho a duchovného poradenstva a podpory pri návrate do života vyše
tisíc ľuďom.
Predkupné právo
Žiadateľ bude v kúpnej zmluve zaviazaný, že v prípade prevodu stavby súp. č. 9459
na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na tretie osoby bude mať hlavné mesto
SR Bratislava predkupné právo na túto nehnuteľnosť za kúpnu cenu 1,00 Euro, a to aj 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.
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 je pozemok parc. č. 5745 v kat. území Podunajské Biskupice funkčné
využitie územia: zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie
502, územie rozvojové kód D. Záujmová parcela č. 5745 je súčasťou územia, ktoré je definované
ako rozvojové územie, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných
plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu. Pre
dané územie, ktorého súčasťou je záujmová parcela, nie je spracovaný územný plán zóny resp.
územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni riešenia, ktoré by stanovovali využitie pozemkov
s podrobnosťou na parcely.
Stanovisko technickej infraštruktúry
Bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva
Nemá k prevodu majetku žiadne výhrady.
Referát cestného správneho orgánu
Z hľadiska cestného správneho orgánu sa k prevodu stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745
nevyjadruje.
Oddelenie správy komunikácií
Z hľadiska OSK verejného osvetlenia chrániť a rešpektovať vzdušné vedenie VO umiestnené
na podper. bodoch ZSE, ktoré sú situované v chodníku na priľahlej strane miestnej komunikácie
Pri trati.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Súhlasí s predajom.
Oddelenie sociálnych vecí
Nemá námietky voči predaju. RESOTY – Resocializačné komunity vykonáva sociálne služby
pre ľudí bez domova, čo považujú v podmienkach Bratislavy za potrebné a užitočné, v súlade
s Koncepciou riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava.

Oznámenie finančného oddelenia
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie legislatívno-právne:
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor so žiadateľmi.
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Je súhlasné.

Kúpna zmluva
a zmluva o zriadení predkupného práva
č. 04 88 0... 15 00
uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika
zastúpené:
Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu:
(IBAN) SK89 7500 0000 0000 2582 6343
BIC-SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol:
4880...15
IČO:
00 603 481
(ďalej aj ako „predávajúci“)
a
RESOTY – Resocializačné komunity, občianske združenie
Pri trati 13, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
zastúpená:
Dr.h.c. Anton Srholec, predseda
Peňažný ústav:
..................................
Číslo účtu:
(IBAN) .....................................
IČO
: 17 313 457
(ďalej aj ako „kupujúci“)

Čl. 1.
Predmet a účel zmluvy
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú.
Podunajské Biskupice, stavby súp. č. 9459 – dom na parc. č. 5745 zapísanej na LV č. 1395,
nachádzajúcej sa v obci BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres Bratislava II.
2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť
v k. ú. Podunajské Biskupice, stavbu súp. č. 9459 – dom na parc. č. 5745 zapísanú
na LV č. 1395, nachádzajúcu sa v obci BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres
Bratislava II.

Čl. 2
Kúpna cena
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy v súlade
za kúpnu cenu 1,00 Eur, (slovom: jedno Euro), kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu
kupuje.
2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 Eur na účet
predávajúceho č. (IBAN) SK89 7500 0000 0000 2582 6343, vedený v Československej
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obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...15 naraz do 30 dní odo dňa podpísania
tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas
celkovú 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 celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka.

Čl. 3
Ťarchy
1) Predávajúci prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená, ani iné právne povinnosti.
2) Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.

Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
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
Osobitné ustanovenia
1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy dňa 24.09.2015 uznesením č. .../2015, v súlade s § 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 nehnuteľnosť uvedenú v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, ktoré sú predmetom
predaja, využíva občianske združenie RESOTY – Resocializačné komunity ako útulok pre
bezdomovcov, v ktorom od roku 1991 poskytlo pomoc formou ubytovania, sociálneho
a duchovného poradenstva a podpory pri návrate do života vyše tisíc ľuďom.
Prevod nehnuteľnosti bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 2 dobre známy a
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.
3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to
so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 13.08.2015, stanoviskom technickej
infraštruktúry z 10.07.2015, súborným stanoviskom za oblasť dopravy z 23.07.2015 a
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stanoviskom oddelenia životného prostredia a zelene z 15.07.2015, oddelenia sociálnych vecí
z 14.08.2015.
4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 6
Vedľajšie dojednania 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 dnom 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 1,00 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 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 vlastníka nehnuteľnosti,
inak predkupné právo zanikne.
5) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva
k predmetu prevodu zachová účel využívania nehnuteľnosti ako útulku pre bezdomovcov,
v ktorom sa poskytuje pomoc všetkým ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, a to
formou ubytovania, sociálneho a duchovného poradenstva a podpory pri návrate do života,
v opačnom prípad bude mať hlavné mesto SR Bratislava právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými
stranami.
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník). Táto kúpna zmluva sa povinne zverejňuje na webovom sídle povinnej
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osoby – predávajúceho. Táto kúpna zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia.
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím katastrálneho
odboru Okresného úradu Bratislava o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúceho všetky práva a
povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej
ceny sa kúpna cena považuje za zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 tejto
zmluvy.
6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
3) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle
predávajúci na katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava za účelom povolenia vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, 4 rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží
po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia
povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, 1 rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci
kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V Bratislave, dňa ..................
Predávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa ........................
Kupujúci:
RESOTY–Resocializačné komunity, o.z.

________________________________
Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

_________________________________
Dr.h.c. Anton Srholec
predseda občianskeho združenia

