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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 pozemku registra „C“ KN   
v k. ú. Devínska Nová Ves parc. č. 2285/89 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m² 
vytvoreného GP č. 04/2015, úradne overeným dňa 29. 1. 2015 pod č. 133/2015 z pozemku 
registra „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves parc. č. 2285/23 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 1 646 m2 zapísaného na LV č. 2, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom 
Šaštínska 8, Bratislava, IČO 31 382 517 za kúpnu cenu celkom 3 623,85 Eur pozostávajúcu 
z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 31/2015 vypracovaného 
znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku                   
64,53 Eur/m2, čo pri výmere spolu 45 m2 predstavuje sumu celkom 2 903,85 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Devínska Nová Ves parc. č. 
2285/89 vo výmere 45 m² za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim 
vo výške 720,00 Eur a vychádza zo sadzby 8,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 

 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2609 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja – má 
záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na 
náklady žiadateľa a tvorí prístup k jeho pozemkom parc. č. 2285/45, parc. č. 2285/46 a parc. č. 
2285/47 k. ú. Devínska Nová Ves, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89,  
   spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu  
   hodného osobitného zreteľa 
 
ŽIADATE Ľ  : DIVENDOOR, s.r.o. 
     IČO 31 382 517 
     Šaštínska 8 
     841 04 Bratislava 
  
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
parc. č.  druh pozemku            výmera v m2     _   _pozn._______________ 
2285/89       zastavané plochy a nádvoria       45          GP č. 04/2015 
      
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Žiadateľ – spoločnosť DIVENDOOR, s.r.o. má záujem o majetkovoprávne usporiadanie 
vlastníckeho vzťahu k tomuto pozemku, nakoľko je výlučným vlastníkom susedných 
nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves zapísaných na LV č. 2609, a to pozemkov registra „C“ 
parc. č. 2285/45, parc. č. 2285/46 a parc. č. 2285/47. 
 Žiadateľ ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností má záujem o pripojenie a scelenie 
uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s pozemkami v jeho vlastníctve. Ide 
o trávnatý pás pozemku medzi chodníkom a hranicou pozemkov žiadateľa slúžiaci na 
zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam žiadateľa. Predajom nehnuteľnosti nepríde 
k zamedzeniu prístupu na iné pozemky. Predmet predaja nezasahuje do chodníka ani 
komunikácie na priľahlej ulici. 
 Na užívanie predmetného pozemku nemá žiadateľ uzatvorenú nájomnú zmluvu 
s vlastníkom pozemku. Preto požaduje hlavné mesto SR Bratislava od žiadateľa náhradu za 
užívanie predmetného pozemku za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy 
kupujúcim. 

 
  Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanému predaju bol predložený znalecký posudok č. 31/2015 zo dňa 20. 8. 
2015, ktorý vypracoval Ing. arch. Milan Haviar, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností, ktorý bol vybraný na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 
 
 Jednotková cena 
 Jednotková hodnota pozemku registra „C“ parc. č. 2285/89 k. ú. Devínska Nová Ves bola 
stanovená znaleckým posudkom vo výške 64,53 Eur/m2. Pri celkovej výmere 45 m2 teda 
predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu 2 903,85 Eur. 
  
 Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 

Pozemok parc. č. 2285/89 k. ú. Devínska Nová Ves využívaný ako prístup k pozemkom 
vo vlastníctve podnikateľského subjektu – 8,00 Eur/m²/rok, pri výmere spolu 45 m² ide o sumu 
360,00 Eur/rok. 
 
 



 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 Predaj pozemku sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou                                           
č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom 
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí 
byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných 
nehnuteľností – priľahlých pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 2609 – má záujem 
o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom tento predstavuje prístup k pozemkom vo 
vlastníctve kupujúceho, teda skutkový stav týkajúci sa užívania pozemku parc. č. 2285/89 k. ú. 
Devínska Nová Ves sa zosúladí so stavom právnym. 
 
 Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť predmetný predaj nehnuteľnosti, nakoľko ide o majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckeho práva k pozemku predstavujúceho úzky trávnatý pás nachádzajúci sa 
medzi chodníkom a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý tento využíva za účelom prístupu 
k jeho nehnuteľnostiam. 
 
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. 2285/89 k. ú. Devínska Nová Ves, funkčné 
využitie územia: obslužná komunikácia FT C1. 
Odporúča sa preveriť na príslušnom cestnom správnom orgáne, či predmetná lokalita nie je 
dotknutá výhľadovým dopravným zámerom. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva a riešenia verejného dopravného 
vybavenia k predaju pozemku sa v stanovisku uvádza, že v zmysle Územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmový pozemok nie je dotknutý 
žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Vzhľadom na uvedené, v prípade, že do 
záujmového pozemku nezasahuje existujúci chodník, k predaju pozemku nie sú pripomienky. 
Referát cestného správneho orgánu sa k predaju ako cestný správny orgán miestnych 
komunikácii I. a II. triedy nevyjadruje, nakoľko predmetný pozemok nie je cestným pozemkom 
miestnych komunikácii I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií nemá z hľadiska správy verejného osvetlenia pripomienky 
k predaju predmetného pozemku. Tento pozemok ani priľahlú komunikáciu OSK nespravuje. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Okrajom pozemku je evidovaný prechod 22 kV nadzemného vedenia. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie finančnej sekcie o pohľadávkach: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Neeviduje so žiadateľom žiadny súdny spor.  
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. 
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 06. 10. 2015 na internete a na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 05.10.2015 
odporučila spracovateľom, aby zistili, či je záujem aj ostatných (susedných) vlastníkov 
pozemkov o odkúpenie pozemkov medzi cestou a ich pozemkom a tiež o zistení ďalšieho 
postupu pri nezáujme zo strany ostatných vlastníkov – riešenie formou vecného bremena – 
právo prechodu cez pozemok alebo nájomnou zmluvou. 
       
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 8. 10. 2015, ktorá Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy odporučila prijatím uznesenia č. 155/2015 zo dňa 8. 10. 2015 
schváliť predaj uvedeného pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves za kúpnu cenu – jej prvú 
časť vo výške 100,00 Eur/m², čo pri výmere 45 m² predstavuje prvú časť kúpnej ceny spolu 
4 500,00 Eur a nie za pôvodne navrhovanú prvú časť kúpnej ceny stanovenú na základe 
znaleckého posudku č. 31/2015 vypracovaného Ing. arch. Milanom Haviarom vo výške 
64,53 Eur/m², celkom 2 903,85 Eur. 
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Vec

..Polyfunkdny objekt rnontiiZna a skladovii hala"

Investor: Divendoor s.r.o, SaStinska 8. 841 04 Bratislava

Miesto stavby : Spojnica J. .Tonii5a a Opletalova
Devinska Novii Ves, p. (.2285145.2285147 k. {r. Devinska Nov6 Ves

NN - pripoj ka 2287 I 21 . 2287 I 22. 2287 I 6, 2287 I 4, 228 5 I 23. 228 5 I 2 5

k. i. Devfnska Novii Ves

Ziadame Vris o odkirpenie dasti pozernku mesta p. a. 2285123 k. ri. Devfnska Nova Ves.

pre investora Divendoor, s. r. o., SaStinska 8, 841 04 Bratislava, za tdelom scelenia pozetnku pre

vybudovanie vjazdu na pozemok avedenie inZinierskych sieti. Spoloinost' Divendool s. r. onrzi

ziiujem vybudovaf na svojich pozemkoch p. t.. 2285145,2285147 a2285146 k. ri. Devinska Novii
Ves polyfunkdny objekt - montiiZnu a skladovu halu. Prip6jame aj srihlasne ziivZiznd stanovisko IIl.
mesta k investidnej dinnosti. Pred pozemkami investora pozdlZ sikronnej komunikiicie sa naclrddza

pozemok Hl. mesta SR p. d. 2285123. Pre scelenie pozemku a napojenie na komurrikiiciu viazd

avyjazd a uloZenie inZinierskych sieti, mri investor zdLujem odkfpif dast" pozemku p. d. 2285/23 k.

t. Devinska Novii Ves, podfa priloZenej katastrrilnej rnapy. cca l20ni2. V prfpade moZnelrcr

odkripenia investor vypracuje oddlefiovaci geometricky pliin. -fflEij.Uf,*$I-i$@

S pozdravom
sfcl":i r.o.

ivana [jr: !irir;lerra i 3
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Ing. Kovadov6 Jaioslava

Prilohy : Situricia osadenia Polyfunkdn6ho objektu - nlontiiZnej a skladovej haly
K6piaLV d. 2 ,2609
K6pia z katastrrilnej mapy so zakreslenim odkupovanej dasti

l*azne vyjadrenie Hl. nresta l. LR
Splnornocnenie na inZiniersku dinnost'

20ltr-06-

/46r,raa

Novi Ves
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V!pis z Obchodn6ho
Tento vipis m6 len informativny

Oddiel: Sro

registra Okresn6ho srldu Bratislava I

charakter a nie je pouiitel'nf pre pr6vne ikony I

Obchodn6 meno:

Sid lo:

re o:

Dei ziipisu:

Predmet ainnostii

DIVENDOOR, s.ro.

SYNTEx, s..o.

Bratislava 841 04

SaStinska 8

Bratislava 841 05

31 382 517

31.10.1994

Spoloanosf s ruienim obmedzenim

kipa tovaru za i6elom jeho predaja konein6mu spotrebitelovi
/maloobchod/, alebo za (]aelom predaja inim prevadzkovatefom :ivnosti

vykonavanie bytovrich a obiianskych stavieb

stavitet - vykonavanie jednoduchich stavieb a poddodavok

zateplovanie objektov

iniinierska ainnost v inv€stidnej vistavbe

poradenski a sprostredkovatelskii ainnost'v stavebnictve

poradenstvo v oblasti zni:ovania energie

sto16rstvo

monta: nabytku

mechanick6 [pravy na zakazku alebo zmluvnom zaklacle

montai plastovYch okien

rek'amnA a propagaane ainnost v rozsahu volnej iivnosti

poskytovanie software - predaj hotovich programov na zaklade dohody s

nakladanie s visledkamitvorivej ainnosti so sihlasom autora

Ing. Marian Gorda
SaStinska 8

Bratislava 841 04

Ernest Boqniir
Bilikova 20
Bratislava

Ing. Mari6n Gorda
Saitinska 8

Bratislava 841 05

Ing. Mari6n Gorcla

Bratislava 841 05

Ing. Marian Gorcla

Bratislava 841 05

Vloika aislo: 7818/B

(od:03.11.2005)

(od: 31.10.1994 do: 02.11.2005)

lodi 22.11 .2OOB)

(od: 3'1.'10.1994 do: 21.11.2008)

(od:31.10.1994)

(od:31.10.1994)

(od:31.10.1994)

(od:31.10.1994)

(od:31.10.199a)

(od: 31.10.1994)

(od: 31.10.1994)

(od:31.10.'1994)

(od:31.10.1994)

(od:31.10.1994)

(od:26.04.2002)

(od:26.0a.2002)

(od:26.0a.2002)

(odi 26.04.2002)

lod: 26.04.20021

(od:23.06.2004)

(od:23.06.2004)

(od:22.11.2008)

{od: 31.10.1994 do: 20.05.1996)

(od: 02.01.2001 do: 21.11.2008)

(od: 02.07.1999 do: 01.01.2001)

(od: 21.01.1999 do: 01.07.1999)

Spoloanici:

1zi 16. 9. 2015 7:01



Vi;pis z obchodneho registra SR

ViSka vkladu ka:d6ho
spoloanika:

http:r ''rvrvrv.orsr.sk'vvpis.asp')lD- I 0033&Sl D:l&P: I

lng. Ivla riiin Gorda
Sa5tinska 8

Bratislava 841 05

Ing. MariSn Gorda
Saitinska 8
Bratislava

Ing.arch. lvliroslav Ha16in
lVliletiaova 69
Bratislava 821 09

Ing.arch. lriroslav Haldin
llliletiaova 69
Bratislava 821 09

Silvia Gordov6
Bast'-nska 8

Bratislava 841 04

Martin Gorda
Sastinska 8

Bratislava 841 04

Gerhard Simon
Alfonz PeEoldgasse 1'l
Perchtolsdorf
Rakisko

Gerhard Simon
Alfonz Petzoldgasse'11
Perchtolsdorf
Rakisko

Gerhard Simon
Alfonz PeEoldgasse 11

Perchtolsdorf
Rakisko

Ing. Mari6n Gorda
Vklad: 13 279 EUR Splaten6: 13 279 EUR

Ing. Marien Gorda
Vklad: 60 000 Sk Splaten6: 60 000 Sk

Ernest Bogner
Vklad: 40 000 Sk Splaten6: 40 000 Sk

Gerhard Simon
Vklad: 60 000 Sk Splaten6: 60 000 Sk

lng.lrari6n Gorda
Vklad: 60 000 Sk Splaten6: 60 000 Sk

lng.arch. Miroslav Haldin
Vklad: 50 000 Sk Splaten6: 50 000 Sk

Gerhard Simon
vklad: 140 000 Sk Splaten6: 140 000 Sk

Ing. Mari6n Gorda
Vklad: 140 000 Sk Splaten6: '140 000 Sk

Ing.arch. Miroslav Halain
Vklad: 120 000 Sk Splaten6: 120 000 Sk

Gerhard Simon
Vklad: 200 000 Sk Splaten6: 200 000 Sk

Ing. Mari5n Gorda
Vklad: 200 000 Sk Splaten6: 200 000 Sk

lng. Marian Gorda
Vklad: 400 000 Sk Splaten6: 400 000 Sk

Ing. Mariin Gorda
Vklad: 240 000 Sk Splaten6: 240 000 Sk

Silvia Gordov6
Vklad: 80 000 Sk Splaten6: 80 000 Sk

lrartin Gorda
Vklad: 80 000 Sk Splaten6: 80 000 Sk

Ing.l'/larian Gorda
Vklad: 7 967 EUR Splaten6: 7 967 EUR

Silvia Gordove
Vklad: 2 656 EUR Splaten6: 2 656 EUR

lvlartin Gorda
Vklad: 2 656 EUR Splaten6: 2 656 EUR

konateF

(od: 31.03.'1998 do: 20.01.'1999)

(od: 3'1-10.'1994 do: 30-03.1998)

{od: 21.01.1999 do: 01.07-1999)

(od: 3'1.03.1998 do: 20.01.1999)

(od: 22.11.2OO4 do. 20.03.20121

lod'. 22.11.2004 do: 2O.O3.2O12)

(od: 02.07.1999 do: 01.01.2001)

(od: 21.01.1999 do: 01.07.1999)

(od: 21.05.1996 do: 20.01.1999)

lod:21.03.20121

(od: 31.10.'1994 do: 30.03.1998)

(od: 31.10.1994 do: 20.05.1996)

(od: 21.05.1996 do: 20.01.1909)

(od: 31.03.1998 do: 20.01.1999)

(od: 31.03.1998 do: 20.01.1999)

(od: 2'1.01.1999 do: 01.07.1999)

(od: 2'1.01.1999 do: 01.07.1999)

(odi 2'1 .01 .'199I do: 01.07.1999)

(od: 02.07.1999 do: 01.01.200'l)

(od: 02.07.1999 do: 01.0'1.2001)

(od: 02.0'1.200'l do: 21.11.2008)

(od: 22.11.2008 do: 28.05.2009)

(od: 22-'11.2008 do: 28.05.2009)

(od: 22.11.2008 do: 28.05.2009)

lod: 29.05.2009 do: 20.03.2012)

(od: 29.05.2009 do: 20.03.2012)

(od: 29.05.2009 do: 20.03.2012)

(od:31.10.1994)

2 z3
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V)' pis z obchodneho regista SR

Konanie menom
s po loi nosti:

2.6kladn6 imanie:

http:il w 
',v 

r.v. o rsr. s k'vy pis.asp'l lD= I0033&SID:2&P: I

balaie prevne skuto6nosti:

(od:22.11.200S)

(od: 31.'10. 1 994 do: 30.03.'1998)

(od: 31.03.1998 do: 21.11.2008)

lod: 21.03.2012 do: 2O.O3.2O121

lod: 22.'11.2004 do: 20.03.20121

(od:3'1.'10.1994)

(od:29.05.2009)

(od: 21.01.1999 do: 28.05.2009)

(od: 31.03.1998 do: 20.01.1999)

(od: 21.05.1996 do: 30.03.'1998)

(od: 31.10.1994 do: 20.05.1996)

(od:31.10.199a)

(od:21.05.1996)

(odr 31.03.1998)

(odr 21.01.1999)

(od: 02.07.1999)

(od: 02.01.2001)

(od.26.04.20021

(od: 23.06.2004)

lng.lvlarian Gorda
Saatinska 8

Bratislava 84t 04
Vznik funkcie: 3'1.10.1994

Ing.lrari6n Gorda
Saitinska 8
Bratislava

lng. Marbn Gorda
SaStinska 8
Bratislava 841 05

Silvia Gordove
SaStinska S

Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 06.'11.2008 Skonaenie funkcie: 07.03.20'12

Silvia Gordova
aastinska s
Eratislava 841 04
Vznik funkcie: 06. 11.2008

V mene spoloanostikoni konatel.

13 279 EUR Rozsah splatenia: '13 279 EUR

400 000 sk

'170 000 sk

'120 000 sk

100 000 sk

Spoloinost bola zaloten6 spoloaenskou zmluvou zo dia 3.10.1994 v
zmysle 55 57, 105 a nasl.2i.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1465'1

Zipisnica z valn6ho zhromaidenia konan6ho dia'14.2.1996, na ktorom
bolo odsihlasen6zvyienie zakladn6ho imania a prevod obchodn6ho
podielu. Stary spis: S.ro. 14651

Dodatok i. 2 k spoloaenskej zmluve zo dia 5.'1.1998. Stary spis: S.ro.
14651

Spofo6enski zmluva bola upraveni v silade so ZAk. a.11l'1998 Zz. jej
dodatkom 4.3 zo dia 10.7.1998 a dodatkom a.4 zo dna 13.11.1998.

Zapisnica z valn6ho zhromaidenia konan6ho dia 3.6.1999, na ktorom bol
schveleni prevod obchodn6ho podielu. Dodatok a.5 k spoloienskej
zmluve zo dna 3.6.1999.

zipisnica z valn6ho zhroma:denia dria 8.12.2000 na kto.om bol schv6leni
prevod obchodn6ho podielu.

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika, zmena zakladatefskej listiny
osvedaen6 v notarskej zApisnici Nz 187/2002 spisanej dia 15.2.2002
notarom JUDr. Vlhom.

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika zo dia 3.6.2004.

Rozhodnutiejedin6hospoloanikazo dia 28.l0.2005.Zmena obchodn6ho 
1oa, Ot.tt.ZOOS)

mena z p6vodn6ho SYNTEX, s.ro. na DIVENDOOR, s.ro.

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika zo dia 06. 1 1.2008.

Z;pisnica z valn6ho zhroma:denia clia 7.3.2012

Datum aktualizacie idajov: 14.09.2015

Datum vipisu: 16.09.2015

(od: 22.'11.200al

(odt 2'1.03.20121

O obchodnom registri SR Ndvod na porL2ivanie ORI NaSaadresaE
\!hl'addvanie podl'a : obchodndho mena identifikadn6ho disla

sidla i spisovej znaeky I priezviska a mena osoby

Str6nkovd hodiny na registrovych sridoch
Formul6re na pod6vanie ndvrhov na z6pis do obchodndho registra

3 z3 16. 9. 201 5 7:01
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Vfkaz vfmer
DoterajSi stav Zmeny NoW stav

Cislo Vt'mera Druh Diel k
m2

od
parcely

dislo
m2

Cislo
parcely

Vimera Druh Vlastnik,
(ine oprev. osoba

adresa, (sidlo)
PK vl. parcely pozemku parcele pozemKu

k6dPK KN ha m2 eislo m2

2 2285t23 '1646

SI

zast.pl.

av pft ivny je tcrtozn) s registrcmC (N

I 2285t23

I| 22A5tA9

1601 zast.pl.
18

zast.pl.
18

DoterajSi

DoterajSi

1

Legenda: k6d sposobu uzivania 18 - Pozemok, na ktorom je dvor

Spoplatnen6 v zmysle

zekona d. 23219977.

Geomeiricki pt6n je podkcdom fo pr6vne ikony, k€d [doje doterojaieho stovu vikozu vimer si zhodn6 s idcjmi pointch vipisov z koiosi.. ieh.ltelnosti.

AREA s.r.o.
Ge o detic k 6" sp o Lo inos[
S abinouskd. 1a
821 02 BratisLaua

IC0: 3t 331 807

Brotis ovsky Brotislovo lV Broiislavo - m.e.Devinska Nov6 Ves

Devinsko Nov6 Ves >tupovo z-)/ | |

If,N il/TTDIf,IlV DT AIT
UI,ULVIL I IlI\, T\ I TJIAI\ addete.ie p.E. 2285 /89.

l*"tiiil. Vlckovd Monika

26.a1 .2a1s ii"J'r"-" * ,rn*"' zo.O .20t5 .-',", ] q'3. -oroso' Srvnec,n "?9..inu. zon lifi7z,,r^
Nov€ hranice boi v prirode oz.oaena

kol'iko mi
\otczrosim :o 'P;;s-oitu- z.adooved6 o.edp,soa

.., 'i'-' -:r ,' ' . ,r '

'::'l i"ii-.. t ,
\': . i , /

h -, -r- 11-. ' ,- I\ i', ', er"lb,*'" o*'o'" t,

'1,--"" ^"...^---dL tc 76^.nd NR sR c 215l9i

,dffiA
t l.FeJ",.,,"/

Z6znom podrobn6ho mero.io (meroaski n6ari) c.

sLrooric" oooo" orroce_ic' .i" oa . ostot.€
merocsk€ 6doje s0 ulo:en6 vo vseobecnej

i.a. 6.50 - 1997 ..i,..'
\;/
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Urad geodi:zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Wpts z KATASTRA rueHruureuruosri
Okres: Bratislava lV Vytvoren6 cez katastralny portil

Obec: BA-m.d. DEV|NSKA NOVA vES Detum vyhotovenia 16.09.20'15

Katastralne Uzemie: Devinska Nova Ves Cas vyhotovenia: '12:50:35

Wpts z Ltsru vlAsTruicwn d. 2609
CAsi A: MAJETK)VA P)DSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape

Parcelne Eisto Vimerav m2 Druh pozemku Spdsob vyuz. p Umiest. pozemku Prevny vz{ah Druh ch.n.

22851 45 2760 Zastavan6 plochy a t8 1

nadvoria
22851 46 3168 Zastavan6 plochy a 18 1

nidvoria
22851 47 408 Zastavan6 plochy a 99 1

nidvoria
Legenaa:

Sp6sob vyuiivania pozemku:

99 - Pozemok vyu,ivani podla druhu pozemku
18 - Pozemok, na ktorom je dvor

Uniestnenie pozemku:
1 - Pozemok ie umiestnent v zastavanom izemi obce

EAST B: VLASTN1CI A INE )PRAVNENE osoBY
Por, iislo Priezvisko, meno (nezov), rodn6 priezvisko, detum narodenia, rcdni e,s'irc (eO) a Spotuvtastnicky podiel

miesto tNalaho pobtttu (sidlo) vlastnika

Udastnikprevnehovzfahu: Vlastnik
'l DIVENDOOR, s,r.o., Saatinska 8, Bratislava, PSe 841 05, SR

teo :

Titul nadobudnutia KrDna zmluva V-28588/08 zo dna 10.10.2008

1/1

EesT c ARCHY
POf.C.:

1 Vecn6 bremeno podl'a S 22 a nasl. zakonat.79l1957 Zb-o vyrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spoienis S
69 ods. 10 zakona a. 65612004 Z-2. o energetike a o zmene niektonich zikonov v prospech s polodnosti ZSE
Distribicia, a.s., leo: 36 361 518 podl'a GP a.116120'11 na pozemku registra C KN parc.d. 2285/46 t'ikajice sa
elektroenergetick6ho zariadenia - 2x'l10 kV vedenie d. 8209 a a.8210 na trase Rz Stupava - Rz VW Bratislava, z-
17370t11

1Pravoumiestnifauzivat'elektrickrlpripoikuvtrasepodl'ageometrick6hopl6nud. l512013 na pozemkoch reg.
CKN p.d. 2285/25, 228714 v prospech vlastnika pozemku reg. CKN p.a, 2285/45, podfa V-14571/14 zo dia
9.7.20't4

'l Privo z vecn6ho bremena'in rem'spodivajrice v preve ulo:enia inzinierskych sieti{elektrickej pripojky a
efektrick6ho kebla) na pozemok registra C KN parc. i.228716 v rozsahu geometrick6ho plenu d. 15/2013 iradne
overenom dia 11.12,2013 pod aislom 2551/13 v prospech vlastnika a kaidodob6ho vlastnika pozemkov registra
c KN parc. a. 2285/45,2285146,22a 47, podfa V-17794114 zo dna 13.08.20'14

lnd idaje:

'l Pravo vlastnika a kaid6ho dalsieho vlastnika pozemkov parc. i.2285145,2285146,2285147 poslav it na dvoch
dastiach pozemkov parc- E-22a714,2285/25, ktor6 si urden6 GP d. 82/2008 dve spojnice - vjazd a viiazd z
pozemkov parc. d.22a5145,22A5146,2285147 a pr'vo prechodu peai a prejazdu motorovimi vozidlami po
spojniciach cez pozenok parc- a- 228714 v rozsahu vyznaaenom v GP i. 8212008, podl'a V-34820/08 zo dna
10.12.2004

Poznemka:
Bez zeoisu,

Informativny vliipis 111 Aktualizaciakatastralnehoport6lu: 15.09.2015



Urad geod6zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Wpts z KATASTRA NEHNUTEUNoSTI
Okres: Bratislava lV Vytvoren6 cez katastr6lny portil

Obec: BA-m.d. DEVINSK,A NOVA VES Datum vyhotovenia 17.09.2015

Katastralne dzemie: Devinska Nove Ves eas vyhotovenia: 13:34i23

CIASTOCruY WPISZ LISTU VLASTN1CTVA E. 2
EA9T A: MAJETKjVA PjDSTATI.

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrilnej mape

Parceh' eisto Vimerav m2 Druh pozemku Spdsob vyui. p. Umiest. pozemku Prevny vzthh Druh ch.n

2285123 1646 Zastavan6 plochy a 18 'l

nedvoria
Legenaa:

Spdsob vyuiivania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:

1 - Pazemokje umiestneni v zastavanom izemi obce
Ostatn6 parcely nevy:iadan6

eAsf B: vLAsrNict A tNE opRAvNE /E osoBv
Por. iisto Priezvisko, meno (nAzov), rodn6 priezvisko, detum narodenia, rodne sb (rcO) a Spotuvtastnicky podiel

miesto tval6ho pobytu (sidlo) vlastnika

Odastnikpr6vnehovzfahu: Vlastnik
1 Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacialne nimestie l,

Bratislava, PSc 814 99, sR
teo :

Tituf nadobudnutia Kiona zmluva V-t5363/07 zo dia 19.'11.2oo7

Tituf nadobudnutia Kiona zmluva V-17126107 zo dfra'17.12.2007
Tituf nadobudnutia KiDna zmluva V-'17124107 20 di.a'17.'12,2007 -V292lOA

Kipna zmluva V-17126107 zo di.a '17.12'2007 - vz 94log
Kipna zmluva V-33827l08 zo dia 26.01 2OO9 -v2123log
Kipna zmluva V-6634109 zo di.a 28.04.2009 . Vz 539/09
Kdpna zmluva V-7438l09 zo dia 03.06.2009.

Tituf nadobudnutia Kripna zmluva V-107'l7lOB zo di.a 30.04.2008 . Vz 1441lO8
Kipna zmluva V-15046/09 zo dia 04.08.2009. Vz 1029i09
Kipna zmluva V-'15044/09 zo dria 04.08.2009

Titul nadobudnutia Protokol i.01541/2015-UVOP-U00034/15.00 o odovzdani pozemkov z maietku SR do
vlastnictva obci podl'a S2d ods.l,2 a 514d ods.l zakona d,138/1991 Zb. o majetku obciv
zneni nesk.predp, Z-1 21 87/15

Tituly nadobudnutia Lv:
Ziadost o zapis zn. OSMMi 1995/Vo/2094 z 13.7.'1995, podl'a GP E. 11644125-12195 z 'l8.5.1995 . Vz 308/95
GP a. 30170109-15/96 - Vz 400i96
Ziadosf i. ODMM-27O1l96lVO z 27.9.'1996 -Vz 17197

ziadost' d.OSMM"220l98/Se zo dria 19.1.1998 - Vz 330/98
Ziadostzn. OSMM-460497/Se zo dria 24-11.1997 o zapis parc.8,2565122,23,41,66,67

Ziadost'zn. OSMM-2062/994/i zo dria 29.3.1999 o zApis parc. E.2679 a 267812

Ziadosf d. SNM-6348/00/Vi zo dia 13.9.2000 - Vz 509/01
Ziadost' i.S NM-5427/014/i zo dia 30.7.2001 a GP 6. 9712000/B - Vz 1009/01

Ziadost'o ziois i.M Acl2oo3h4a25lDa z 25.3.2003.
Potvrdenie sipisn6ho 6isla d.i.: 3253l2o04lEnc zo dia 11,11.2004
KiDna zmfuva V4103104 zo di.a 2.2.2o0s
Ziadost'o zapis d. M AG-04137175163020-1 zo dria 18.10.2004
Ziadost d. MAG-2005-'1 388/3081.24/i zo dna 19.'1.2005, GP d.114/2004
Ziadosf a. MAG-200 543a&t24219-62lLVi zo di.a 21.04.2OO5, GP t.'12712004
KiDna zmfuva V-17127107 zo di.a 08.10.2004
Dohoda o usporiadanivlastnickych vzfahov V-26885/08 zo dia 12.11.2008
Rozhodnutie Kraisk6ho stavebn6ho iradu v Bratislave d- A/2006/400/HLO zo dia 05.10.2006 v spojeni s rozhodnutim

1/1

Informativny vYpis 112 Aktualizaciakatastr6lnehoportilu: 16.09.2015



Ministerstva vistavby a region6lneho rozvoja SR i.2007/9797118758-2lKazo dria 26.03.2007, oprava rozhodnutia a.
A12006/400/HLO zo d na 04.01 .2008, 2-267 0lO8

EAST C ARCHY
Por.e.:

Privo stavby na parc. a. 38/'t a 38/2 pre vlastnika na LV 3783 podl'a z6k. 15'1t95 Z.z. ktonim sa meni a dopiia
Lek" i,. 1a2193
Vecn6 bremeno podl'a S l0 a S 36 zikona a.65612004 Z.z. o energetike v platnom zneni, spodivajrice v prave
vstupu na pozemok registra 'C' parc.d. 2285123 v tozsahu nevyhnutnom na vykon povolenej dinnostiv silade s
GP 6,55'1/2011, d. ove'. 174812011, z d6vodu obmedzenia vlastnickeho prava k pozemku vybudovanim
elektroenergeticklch zariadeni distribuinej sistavy, v prospech vlastnika elektroenergetick6ho zariadenia: ZSE
Distrib0cia, a.s. (lCO 3636'1514\ 24523112

ln6 idaje:
ZMVM " p.d.3153/2 - majetkovoprevne neusporiadana - Vz 40294
KN parc.6.2061 po THM a ZMVM maietkopravne neusporiadane podl'a podnetu rekl. odd. katastr. odboru a, lV-
135/00 zo d ria 17.4.2001
GP t. 32212004 zo di.a '14.6.2004
ZAois GP a. 27l2oos - Vz 2925105
Z pis GP a. 48l2lo7 - z 1'1427107

Pk. vl. i. 1141
zapis GP i. 2312013 ( d. i ra dn6 h o ove ren ia 2590/13l , R-'l 093/'1 4

'l z'eis GP E.4712009, V-3749/10
1ZapisGP6.32l10(t.ove.ania1802/10)-rozdeleniepozemkovp.d.35/3,4a4613,4,2-7400113.

Pozn6mka:
Bez zeoisu.

Vysvetlenie: idaje v 
'ASTI 

C:|ARCHY bez uvedenia parcelneho 6ista aleba poradovdho iisla vlastnika alebo inei oprevnenej
asoby sa tikaji vietkich nehnutelnosti a v'etkich vlastnikov a inich opdvnenych os'b na liste vlastnictva.

Informativny vfpis 212 Aktualiz6ciakatastrelnehoportelu: 16.09.2015
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Milan Jambor

starosta mestskej dasti
Devinska Nov5 Ves

V Bratislave 15.08.2014
Cj:768612014

Vybaruje: Mikulcov6

Vec: Stanovisko starostu k odpredaju majetku

Y 6ien! pdn primitor,
I

na Vaiu Ziadost' d j@qS_Stgl,t 51079/201441307403 zo dila 17 .07 .201.4, dorudenej na tunaj5i
rirad dria 01.08.2014 v zmysle dl. 8 ods. 3 Statutu hl. mesta SR Bratislary k odpredaju pozemkov

v katastriiLnom fzemi Devinska Nov6 Ves V6m zasielam

srthhsni stanovisko

k odpredaju nehnutel'ndho majetku, a to dasti pozemku registra ,,C"KN parc d. 2285/23 - zastavane

plocly a nSdvoria o vjrmere cca. 130 m2 v rozsahu podlh priloZenej snimky z katastr6lnej mapy (r{mera
bude spresnen6 qpracovanim geometrik6ho planu), vo vlastnictve hlam6ho mesta SR Bratislaly,
zapisan! na liste vlastnictva d. 2, v prospech spolodnosti DIVENDOOR, s.r.o., SaStinska 8, 841 04

Bratislav4 IeO: 35 382 517, ako vlastnika pozemkov parc.t. 2285145, 2285146,2285147, zapisanfch na

LV E- 2609 z d6vodu zabezpelenia pristupu k nim, lybudovania vjazdu, inZiniersh-fch sieti a scelenia

pozemkov v bezprostrednom susedstve s nehnutelhosthmi vjeho vlastnictve.

S pozdravom

r':1 r ,l I 
'I

i ::

l

i
sta{osta\mestskej dasti DNV

Vriienj p6n prim5tor
hlavn6ho mesta SR Bratislalry
doc.RNDr. Milan Ft6dnik, CSc.
Primaci6lne n6m. I
814 99 Bratislava

MActsrRAT HL. M. iii BRA

22 -e8 2r1\

TEL./F Aj(: 02/ 60201100 , 02/6024t420 e-mail: mudDv@mudnv.sk



Kúpna zmluva 
č. 04 88 ............. 14 00 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu          : IBAN SK8975000000000025826343 
            BIC-SWIFT CEKOSKBX 
Variabilný symbol  : ............................. 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej ako aj „predávajúci“) 
 
a 
 
DIVENDOOR, s.r.o.  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka číslo: 7818/B 
IČO 31 382 517 
so sídlom Šaštínska 8, 841 04 Bratislava 
zastúpená: Ing. Marián Gorda – konateľ 
 
(ďalej ako aj „kupujúci“) 
 
 

 
Čl. 1 

Predmet zmluvy 
 
 1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová 
Ves, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2285/23 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 646 m², zapísaného na LV č. 2. 
 2. Geometrickým plánom č. 04/2015 úradne overeným Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor dňa 29. 1. 2015 pod č. 133/2015 bol z pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 2285/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 646 m², LV č. 2,    
k. ú. Devínska Nová Ves odčlenený pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
2285/89 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m², k. ú. Devínska Nová Ves. 

3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, 
pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Devínska Nová Ves parc. č. 2285/89 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m² odčlenený GP č. 04/2015. 

4. Kupujúci je výlučným vlastníkom priľahlých pozemkov registra „C“ parc. č. 
2285/45, parc. č. 2285/46 a parc. č. 2285/47 k. ú. Devínska Nová Ves zapísaných na LV        
č. 2609, ktoré nie sú predmetom predaja. 
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Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 za kúpnu cenu          

celkom 3 623,85 Eur , (slovom: tritisícšesťstodvadsaťtri Eur a osemdesiatpäť Centov) 
kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu kupuje. 

2. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí, a to z ceny nehnuteľnosti stanovenej 
znaleckým posudkom č. 31/2015 zo dňa 20. 8. 2015 vypracovaným znalcom z odboru 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. arch. Milanom Haviarom, ktorým 
bol predmet prevodu ohodnotený na sumu 64,53 Eur/m² a z náhrady za užívanie pozemku 
parc. č. 2285/89 k. ú. Devínska Nová Ves za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej 
zmluvy kupujúcim vo výške 8,00 Eur/m²/rok. 

3. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 720,00 Eur ako 
náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves parc. č. 2285/89 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 45 m² za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy 
kupujúcim na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK5875000000000025828453 
vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. ............... do 30 dní 
odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. Cena za užívanie predmetného pozemku 
za uvedené obdobie vychádza zo sadzby 8,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011. 

4. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú časť kúpnej ceny vo výške 2 903,85 Eur na 
účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. .........., naraz do 30 dní odo 
dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

3. Kupujúci je ďalej povinný uhradiť predávajúcemu náhradu za vypracovanie 
znaleckého posudku č. 31/2015 vo výške 96,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy 
IBAN SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., 
variabilný symbol č. ................... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej 
zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 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 ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.                                             

   
Čl. 3 
Ťarchy 

 
 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.  
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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 na svojom zasadnutí konanom dňa ............... uznesením č. .................., v súlade    
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 2609 –
pozemkov priľahlých k predmetu predaja má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie 
uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, 
pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľa a tvorí prístup 
k jeho pozemkom parc. č. 2285/45, parc. č. 2285/46 a parc. č. 2285/47 k. ú. Devínska Nová 
Ves, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.    

2. Prijaté uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
3.  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, a 

že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
4. 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 
stanoviskami oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 2. 10. 2014, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 30. 9. 2015, súbornými stanoviskami za oblasť dopravy 
zo dňa 30. 9. 2015 a stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 29. 9. 2015. 

5. Kupujúci v súlade so stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 29. 9. 2015 berie 
na vedomie, že okrajom pozemku parc. č. 2285/89 k. ú. Devínska Nová Ves je evidovaný 
prechod 2x22 kV nadzemného vedenia. 

6. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.                        

                                                        
Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 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) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
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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 uhradenú 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. 7 

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 8-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, dva rovnopisy zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štyri vyhotovenia zmluvy ostávajú 
predávajúcemu. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
hlavné mesto SR Bratislava    DIVENDOOR, s.r.o. 
 
 
 
 
 
________________________________   ___________________________ 
            JUDr. Ivo Nesrovnal       Ing. Marián Gorda 

         primátor               konateľ 
      
 
 
 



 
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  
konaného d ňa 5.10.2015 

___________________________________________________________________________ 
 
k bodu 5 : 

 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 2285/89, spoločnosti     
 DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 

Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ hlasovala 
o odporú čaní spracovate ľom, aby zistili, či je záujem aj ostatných ( susedných) vlastníkov 
pozemkov o odkúpenie pozemkov medzi cestou a ich po zemkom a tiež o zistení ďalšieho 
postupu pri nezáujme zo strany ostatných vlastníkov  – riešenie formou vecného bremena – 
právo prechodu cez pozemok , alebo nájomnou zmluvou . 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 5   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 5.10.2015 
 
 



Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, 
spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa  

kód uzn.: 5.2 
           5.2.4  

5.2.7 

Uznesenie č. 155/2015 
     zo dňa 08. 10. 2015 
 
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 pozemku registra „C“ 
KN, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89 - zastavané plochy a nádvoria                          
vo výmere 45 m², vytvoreného GP č. 04/2015, úradne overeným dňa 29. 1. 2015 pod                         
č. 133/2015 z pozemku registra „C“, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/23 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1 646 m², zapísaného na LV č. 2, spoločnosti DIVENDOOR, 
s.r.o., so sídlom Šaštínska 8, Bratislava, IČO 31382517, za kúpnu cenu celkom 5 220,00 Eur 
pozostávajúcu z dvoch častí: 

Prvá časť kúpnej ceny je 100,00 Eur/m², čo pri výmere spolu 45 m² predstavuje sumu celkom 
4 500,00 Eur. 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 
2285/89 vo výmere 45 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy 
kupujúcim vo výške 720,00 Eur a vychádza zo sadzby 8,00 Eur/m²/rok, v súlade s Pravidlami 
evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe 
Rozhodnutia primátora č. 28/2011. 

Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2609 - pozemkov priľahlých k predmetu predaja - má 
záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný 
na náklady žiadateľa a tvorí prístup k jeho pozemkom, parc. č. 2285/45, parc. č. 2285/46 
a parc. č. 2285/47, k. ú. Devínska Nová Ves, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom 
právnym. 

- - -  

 



 
 
 
 

      
 
 
 
 


