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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 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2, 
zapísaného na LV č. 1748, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom Osuského ulica č. 
10, Bratislava, IČO 35 718 706, za cenu celkom 1,00 Euro 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.  
 
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 1,00 Euro, 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 využíva prevádzaný 

pozemok ako priľahlú, oplotenú plochu k stavbe so súp. č. 1645 slúžiacej na poskytovanie 
odbornej starostlivosti zameranej na profesionálnu liečebno–preventívnu starostlivosť pre 
závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej 
starostlivosti. Kupujúci pripravuje rekonštrukciu celého objektu, ktorá prispeje k naplneniu 
podmienok projektu „ Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé 
od psychoaktívnych látok“ financovaný z prostriedkov Európskej únie. Kupujúci má záujem 
majetkovoprávne si vysporiadať vzťahy k prevádzanému pozemku za účelom scelenia 
svojich nehnuteľností a tým prispieť k zvýšeniu kvality resocializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, a to 
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.        
č. 1186, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

 
ŽIADATE Ľ   : Sanatórium AT, s.r.o.  
     Osuského 10, 851 03 Bratislava 
     IČO 35 718 706 
     
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU:  
 
parc. č.        druh pozemku           výmera m2       pozn. _________ 
1186  zastavaná plocha   2241             LV č. 1748__ ___       
                 Spolu: 2241  m2       
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
Predmet žiadosti 

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 
Petržalka, a to pozemku parc.  č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2,  
zapísaného na LV č. 1748, nachádzajúceho sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – 
mestská časť Petržalka, na Osuského ulici č. 10 v Bratislave. Predmetný pozemok tvorí 
súčasť oploteného areálu, ktorý je dlhodobo využívaný za účelom prevádzkovania sanatória.    
 Žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to stavby so 
súp. č. 1645 – MŠ Osuského 10, situovanej na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, 
parc.  č. 1185 a pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1185 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1508 m2, zapísaný na LV č. 4736. Uvedené nehnuteľnosti 
žiadateľ nadobudol kúpou od hlavného mesta SR Bratislavy na základe Kúpnej zmluvy 
a zmluvy o zriadení predkupného práva č. 068806311300 zo dňa 09.01.2014 v znení 
Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva zo dňa 10.04.2014. 
Prevod nehnuteľností bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 12.12.2013 Uznesením č. 1368/2013. V súčasnosti je k stavbe so súp. č. 1645 
a k pozemku parc. č. 1185 k. ú. Petržalka zriadené predkupné právo v prospech hlavného 
mesta SR Bratislavy zapísané v časti „C:ŤARCHY“ na LV č. 4736. Prevod uvedených 
nehnuteľností bol schválený za kúpnu cenu 1,00 Euro. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

V rámci pôvodného materiálu, boli poslanci oboznámení so skutočnosťou, že objekt 
na Osuského ulici č. 10 v Bratislave pozostáva zo stavby a z priľahlých pozemkov parc. č. 
1185 a parc. č. 1186 k. ú. Petržalka, ktoré spolu tvoria jeden uzatvorený a oplotený komplex, 
ktorý je dlhodobo využívaný za účelom prevádzkovania sanatória. Pri spracovaní 
pôvodného materiálu prišlo nedopatrením k nepresnosti, spočívajúcej v nesprávnom 
identifikovaní parciel v návrhu uznesenia, čo spôsobilo, že pôvodne prijaté uznesenie           
č. 1368/2013 nekorešponduje so skutočným stavom užívania nehnuteľností. Z tohto dôvodu, 
žiadateľ listom zo dňa 04.08.2014 požiadal o zosúladenie stavu užívania nehnuteľností 
so stavom zapísaným v údajoch katastra nehnuteľností.  
 Žiadateľ má záujem zabezpečiť rozsiahlu rekonštrukciu a obnovu celého objektu. 
Žiadateľ, ako zdravotnícko-resocializačné zariadenie nekomerčného charakteru vyvíja 
dlhodobé úsilie na vytvorenie projektu „ Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti 
o osoby závislé od psychoaktívnych látok“. Cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť vzdelanie 
zamestnancov a tým zvýšiť kvalitu resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby 
závislé od psychoaktívnych látok v resocializačných podmienkach. Uvedený projekt zahŕňa 
aj celkovú rekonštrukciu objektu.  



 Pre získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu celého objektu vrátane 
jej pri ľahlej plochy ( teda aj pozemku parc. č. 1186 k. ú. Petržalka ) je potrebné, aby 
žiadateľ preukázal vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam. 
 Žiadateľ má záujem sceliť si svoje nehnuteľnosti a usporiadať si vzťah k pozemku 
parc. č. 1186 k. ú. Petržalka, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu a je využívaný ako 
priľahlá plocha k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa za účelom získania finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu objektu za rovnakých podmienok a za rovnakú kúpnu cenu 
1,00 Euro ako bol uskutočnený prevod stavby so súp. č. 1645 spolu s pozemkom parc. č. 
1185 k. ú. Petržalka. 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného pozemku  
 Kúpna cena bola stanovená na sumu 1,00 Euro vzhľadom na účel prevodu, 
zosúladenie stavu užívania so stavom v údajoch katastra nehnuteľností a s prijatým 
uznesením č. 1368/2013. Starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka súhlasil s prevodom 
pozemku za sumu 1,00 Euro ako prípadu hodného osobitného zreteľa.  
 
Osobitosti navrhovaného prevodu 

Žiadateľ bude v kúpnej zmluve zaviazaný, že v prípade prevodu pozemku parc.         
č. 1186 k. ú. Petržalka na tretie osoby bude mať hlavné mesto SR Bratislava predkupné 
právo na nehnuteľnosť za kúpnu cenu 1,00 Euro, a to a j v prípade, ak bude objekt 
zrekonštruovaný. S vytvorením predkupného práva v prospech hlavného mesta SR 
Bratislavy žiadateľ bez výhrad súhlasí a dúfa, že hlavné mesto SR Bratislava podporí 
iniciatívu žiadateľa o vybudovanie sanatória európskeho rozmeru, ktorá ovplyvní najmä 
mladých ľudí pri ich snahe vymaniť sa zo závislosti a úspešne sa začleniť do spoločnosti.  

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.  

 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci využíva prevádzaný 
pozemok ako priľahlú, oplotenú plochu k stavbe so súp. č. 1645 slúžiacej na poskytovanie 
odbornej starostlivosti zameranej na profesionálnu liečebno–preventívnu starostlivosť pre 
závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej 
starostlivosti.  

Kupujúci pripravuje rekonštrukciu celého objektu, ktorá prispeje k naplneniu 
podmienok projektu „ Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé 
od psychoaktívnych látok“ financovaný z prostriedkov Európskej únie. Kupujúci má záujem 
majetkovoprávne si vysporiadať vzťahy k prevádzanému pozemku za účelom scelenia 
svojich nehnuteľností a tým prispieť k zvýšeniu kvality resocializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.  
 Realizáciou žiadateľom vytvoreného projektu príde k vybudovaniu komplexu 
dvojfázovej bio-psycho-sociálnej ambulantnej terapie s resocializáciou a ochranným 
pobytom, ako jediným zariadením tohto druhu v celej Slovenskej republike. 
 
Konkretizácia zámeru využitia pozemku: 
 V zmysle záverov z operatívnej porady pána primátora zo dňa 23.02.2015 žiadateľ  
listom zo dňa 12.03.2015 doplnil svoju žiadosť o špecifikáciu zámeru využitia pozemku 
parc. č. 1186 k. ú. Petržalka. Kupujúci sa špecializuje na liečbu, resocializáciu a socio-
terapeutické doliečovanie závislých od všetkých druhov látkových a nelátkových porúch 
cravingom determinovaného myslenia a správania. Snahou kupujúceho je vybudovanie 
špičkového pracoviska pre pomoc postihnutým pacientom závislosťou tak, aby bolo možné 
poskytovať odbornú lekársku pomoc, dlhodobý tréning s následnou komparáciou organizmu 
vo vonkajšom prostredí, programové pohybové aktivity slúžiace ako významný prvok pri 
stabilizácií somatopsychickej homeostáze a rôzne iné terapeutické procesy, ktoré budú 
pacientom poskytované najmä vo vonkajších priestoroch určených na rekonštrukciu.  



 Dotknutý pozemok bude predmetom obnovy, vytvorí sa na pozemku zázemie 
pre poskytovanie športových hier, tímových aktivít, pohybu, relaxu v príjemnom 
prostredí, ktoré umocní potrebu zotavenia sa a začlenenia sa do kolektívu. Celková 
rekonštrukcia objektu spolu s pozemkom parc. č. 1186 k. ú. Petržalka bude 
realizovaná z prostriedkov od sponzorov, zo zdrojov jednotlivých ministerstiev, 
nadácií, bankových inštitúcií, z prostriedkov WHO a najmä z fondov. Pre financovanie 
zámeru je kupujúci povinný deklarovať vlastnícky vzťah k objektu a k pozemku parc. 
č. 1186 k. ú. Petržalka. Z uvedených dôvodov kupujúci požiadal o prevod pozemku parc.   
č. 1186 k. ú. Petržalka, aby zabezpečil finančné prostriedky pre vybudovanie komplexu 
dvojfázovej bio-psycho-sociálnej ambulantnej terapie s resocializáciou a ochranným 
pobytom spojenú s ambulantným režimom starostlivosti a tým pomohol osobám závislým na 
návykových látkach v ich návrate do spoločnosti a umožnil všetkým vrstvám obyvateľov 
zdravo a bezpečne žiť, nie len v Bratislave.   
 
Poznámka: 
 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.  
 Zámer majetkovoprávne usporiadať vzťahy k nehnuteľnostiam formou prevodu 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 je pozemok parc. č. 1186, funkčné využitie územia: občianska 
vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202  
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Pozemkom prechádza verejný vodovod DN 200 mm.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Nemajú pripomienky.  
Vyjadrenie oddelenia životného prostredia a mestskej zelene: 
Pozemok parc. č. 1186 je plochou zelene, nemajú pripomienky voči nájmu, resp. predaju 
pozemku na stanovený účel, nakoľko sa jedná o oplotený areál. 
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 12. 5. 2015 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mestská rada prijala uznesenie č. 83/2015, ktorým odporučila dlhodobý nájom pozemku 
parc. č. 1186 k. ú. Petržalka za sumu 1,00 Euro za celý predmet nájmu. Dovoľujeme si 
uviesť, že v súčasnosti má žiadateľ užívanie pozemku ošetrené Zmluvou o nájme č. 
078309951000 zo dňa 12.01.2011. Predmetná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 
01.01.2041 za nájomné vo výške 0,50 Eur/m2/rok, ktoré žiadateľ riadne platí.  
Pre získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu celého objektu je potrebné, aby 
žiadateľ preukázal vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti. Dlhodobý nájom je pre získanie 
finančných prostriedkov nedostačujúci.  
Realizáciou žiadateľom navrhovaného projektu príde k vybudovaniu jedinečného zariadenia 
v celej Slovenskej republike preto žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy posúdilo možnosť previesť pozemok parc. č. 1186 k. ú. Petržalka v prospech 
žiadateľa, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia.  

























































Kúpna zmluva 
a zmluva o zriadení predkupného práva   

č. ....................... 
 
 
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:  Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ......................... 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Sanatórium AT, s.r.o.  
 Osuského č. 10, 851 03 Bratislava 
 Zastúpená : MUDr. Ivan Novotný, konateľ 

      bytom : Seberíniho 21, 821 03 Bratislava 
 Zapísaná  : v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave I., 

      odd. Sro, vložka č. 14743/B  
 Peňažný ústav  :  Tatra banka, Bratislava 
 Číslo účtu  : 2625251247/1100 
 DIČ : 2020974186 
 IČO : 35 718 706 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, a to pozemku parc.      

č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2,  zapísaného na LV č. 1748, nachádzajúceho 
sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Petržalka, na Osuského ulici č. 10 
v Bratislave.  

2) Kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to stavby so súp. č. 
1645 – MŠ Osuského 10, situovanej na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1185 
a pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1185 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1508 m2, zapísaný na LV č. 4736.  

3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje za podmienok uvedených v tejto kúpnej zmluve  
pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2241 m2, zapísaný na LV č. 1748 do svojho výlučného vlastníctva v celosti.  

4) Predaj nehnuteľnosti podrobne špecifikovanej v ods. 3 tohto článku 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 využíva prevádzaný pozemok ako 
priľahlú, oplotenú plochu k stavbe so súp. č. 1645 slúžiacej na poskytovanie odbornej starostlivosti 
zameranej na profesionálnu liečebno–preventívnu starostlivosť pre závislých od drog a iných 
psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej starostlivosti. Kupujúci pripravuje 
rekonštrukciu celého objektu, ktorá prispeje k naplneniu podmienok projektu „ Edukačný program na 
zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok“ financovaný z prostriedkov 
Európskej únie. Kupujúci má záujem majetkovoprávne si vysporiadať vzťahy k prevádzanému 
pozemku za účelom scelenia svojich nehnuteľností a tým prispieť k zvýšeniu kvality resocializačnej 
a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.  

 
  
 



 
Čl. 2 

 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy  za  kúpnu cenu 
1,00 EURO, ( slovom: jedno EURO) kupujúcemu, ktorý pozemok za túto cenu kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva.  
 2) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ....................... uznesením                 
č. .............../2015. 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za predmet prevodu vo výške 1,00 EURO na účet 
predávajúceho Hlavného mesta SR Bratislavy č. ( IBAN ) SK 8975000000000025826343, BIC – 
SWIFT: CEKOSKBX, vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol  č. ................... naraz do 30 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 4) 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.  
 

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti 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. 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 nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného plánovania zo dňa 15.08.2014, so stanoviskom referátu generelov technickej 
infraštruktúry zo dňa 15.07.2014, so stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo 
dňa 08.09.2014 a so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 14.08.2014, kupujúci berie tieto 
stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v ich 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. 3 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. 3 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 spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o. inak predkupné právo zanikne. 
 5) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu prevodu zachová účel využívania nehnuteľností, ktoré sú v súčasnosti využívané na 
poskytovanie odbornej starostlivosti zameranej na profesionálnu liečebno–preventívnu starostlivosť 
pre závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej starostlivosti 
v opačnom prípad bude mať hlavné mesto SR Bratislava právo odstúpiť od 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, pričom za 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 predávanej nehnuteľnosti 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 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa 
zákona 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:  
za Hlavné mesto SR Bratislava   Sanatórium AT, s.r.o.  
 
 
 
....................................................   .................................................. 
             Ivo Nesrovnal          MUDr. Ivan Novotný 
                 primátor            konateľ  



Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 11. 5. 2015 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 9 
Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, 
spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa  
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta presúva 
materiál na júnové rokovanie komisie ( 8.6.2015 ) a žiada pri elektronickom posielaní 
materiálov, poslať úplne výpisy z obchodného registra 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12 , za: 8 , proti:0  , zdržal sa: 4   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 12.5.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, 
spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 

             5.3.5   

Uznesenie č. 83/2015 
     zo dňa 14. 05. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR                     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dlhodobý nájom nehnuteľnosti, 
k. ú. Petržalka, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2 241 m2, zapísaného na LV č. 1748, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom 
Osuského ulica č. 10, Bratislava, IČO 35718706, na dobu 20 rokov, za nájomné                    
1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia  uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 

 



    
 

 


