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Informácia
Dňa 5. 2. 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 33/2015 uplatnenie
predkupného práva k pozemku/pozemkom na Šancovej ulici v Bratislave. Predmetom materiálu
je informovať o krokoch, ktoré už boli v súvislosti s plnením tohto uznesenia vykonané.

Kroky doposiaľ vykonané k uplatneniu predkupného práva k pozemkom na Šancovej –
Lukoil (Normbenz)
1. Dňa 15.12.2014 bola do podateľne Magistrátu doručená ponuka spoločnosti LUKOIL
Slovakia s.r.o. na uplatnenie predkupného práva k pozemkom v k.ú. Staré Mesto,
parc. č. 21714/10, parc. č. 7347/18, 7347/19, 7347/20
2. Dňa 05.01.2015 bol spoločnosti Normbenz Slovakia s. r. o. zaslaný list na adresu
uvedenú v obchodnom registri s tým, aby sa písomne vyjadrili, či trvajú na uplatnení
si predkupného práva, nakoľko od 02.12.2014 bol zmenený názov spoločnosti z
LUKOIL Slovakia s.r.o. na Normbenz Slovakia s. r. o. Zásielka sa vrátila späť
s poznámkou adresát neznámy.
3. Z uvedeného dôvodu sme zasielali dňa 15.01.2015 na pôvodnú adresu spoločnosti
LUKOIL Slovakia s. r. o. list so žiadosťou o uvedenie kontaktných údajov
spoločnosti Normbenz Slovakia s. r. o (doručený 19.1.2015). Zároveň sme list
uvedený v bode 2. opätovne zaslali poštou ( tento list opäť vrátený s poznámkou
adresát neznámy).
4. Dňa 19.1.2015 nám bola oznámená korešpondenčná adresa spoločnosti Normbenz
Slovakia s. r.o., na ktorú bol dňa 21.1.2015 zaslaný list, v ktorom bolo spoločnosti
oznámené, že jej ponuku považuje hlavné mesto za nekvalifikovanú a očakáva nové
ponuky, v súlade s uzatvorenými kúpnymi zmluvami, ktoré budú predložené na
rokovanie MsZ (doručené 23.1.2015).
5. 26. 1. 2015 bol FO zaslaný oznam o pripravovanom materiáli na uplatnenie
predkupného práva spolu so žiadosťou o úpravu rozpočtu.
6. Dňa 3.2.2015 Normbenz Slovakia s. r. o doručila do podateľne Magistrátu list,
v ktorom nám oznamujú, že nemajú záujem o samostatný prevod pozemkov
a disponujú konkrétnym kupcom, ktorý je pripravený nimi stanovené podmienky
splniť a trvajú na svojej ponuke.
7. Dňa 5.2.2015 MsZ prijalo uznesenie č. 33/2015.
8. Spoločnosti bola dňa 6.2.2015 poštou zaslaná výzva spolu s návrhom zmlúv
a schváleným uznesením, doručená dňa 9. 2. 2015.
9. 10. a 11.2. 2015 opakovane posielaný mail taktiež s návrhom zmlúv.
10. 11. 2. 2015 bola kontaktovaná notárka, boli jej zaslané všetky podklady potrebné pre
zriadenie notárskej úschovy, notárka zaslala potvrdenie o svojom depozitnom účte.
Forma notárskej úschovy bola zvolená z dôvodu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy,
v zmysle ktorej by bolo možné poukázať príslušnú sumu priamo na účet spoločnosti
Normbenz Slovakia, s. r. o. nebola uzatvorená a úschovu úradnú (súdnu), ktorú
občiansky zákonník pre splnenie dlhu predpokladá, pre jej časovú náročnosť nebolo
možné zrealizovať.
11. 12. 2 2015 doručila spoločnosť Normbenz Slovakia, s. r. o. svoje stanovisko, ktoré je
prílohou tohto materiálu
12. 13. 2. bola u notárky spísaná notárska zápisnica

13. spoločnosť Normbenz Slovakia s. r. o. bola o tejto skutočnosti informovaná, bola jej
dňa 13.2.2015 elektronicky zaslaná kópia zápisnice a takisto bola overená fotokópia
NZ zaslaná aj poštou
14. jeden originál notárskej zápisnice bol dňa 13.2.2015 doručený na finančné oddelenie
15. 13. 2. 2015 bolo finančné oddelenie požiadané, aby finančné prostriedky zaslalo na
depozitný účet, podľa jeho stanoviska Finančné prostriedky, ktorými v súčasnosti
Hlavné mesto SR Bratislava disponuje postačujú len na zabezpečenie bežného
chodu mesta a na vysporiadanie neuhradených záväzkov z predchádzajúceho
obdobia. Na základe uvedeného finančné oddelenie neodporučilo použiť
disponibilné zdroje na notársku úložku.
16. 17. 2. 2015 oslovili spoločnosť Normbenz Slovakia, s. r. o. s návrhom na rokovanie
o podmienkach zmluvy.

Vzhľadom na skutočnosť, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a ani k úhrade kúpnej ceny
nedošlo, uplatnenie predkupného práva nebolo lege artis zavŕšené.
V zmysle platnej legislatívy tak hlavnému mestu nevznikol právny nárok na kúpu
spoluvlastníckeho podielu v zmysle predloženej ponuky. Táto skutočnosť však nebráni tomu,
aby v konečnom dôsledku k uzatvoreniu kúpnej zmluvy došlo, za predpokladu, že druhá strana
prejaví súhlas. Z tohto dôvodu sme listom zo dňa 17. 2. 2015 oslovili spoločnosť Normbenz
Slovakia, s. r. o. s návrhom na rokovanie o podmienkach zmluvy.

