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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

n e u p l a t n e n i e predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe 
súpis. č. 103205 – hotel Žabotova a k pozemkom registra „C“ KN, parc. č. 7314/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1745 m2, parc. č. 7314/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
4 m2  a parc. č. 7314/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, zapísaných na LV č. 
5603, spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom Karadžičova 16, 
Bratislava, za kúpnu cenu 15 311 624,11 Eur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta 
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so 
súp. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, 
Žabotova 1 Bratislava   

     
ŽIADATE Ľ:  Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.  
       Karadžičova 16 
       821 08 Bratislava 
 IČO: 34 147 063 
      
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY  
 
súp. č.         druh stavby    na pozemku parc. č. _     _LV č. ____ 
103205        hotel Žabotova                  7314/1               5603 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2 _  ____    _LV č. ____ 
7314/1           zastavané plochy             1745              5603 
7314/5           zastavané plochy         4   5603 
7314/6           zastavané plochy         53           _ 5603___ 
     Spolu:  1 802 m2 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

 Predmetom predkupného práva je stavba so súp. č. 103205 – hotel Žabotova situovaná na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 7314/1 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 7314/5 a parc. č. 
7314/6k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 5603. Hotel Mercure Bratislava Centrum je luxusný 
dizajnový hotel, ktorý sa nachádza v centre Bratislavy, len pár minút chôdze od železničnej 
stanice. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Dňa 21.3.2016 bola hlavnému mestu SR Bratislave doručená ponuka na uplatnenie 
predkupného práva k predmetu žiadosti podaná spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel 
Investment a.s. Hlavné mesto SR Bratislava na základe Kúpnej zmluvy č. 048303779700 zo dňa 
29.7.1997 previedlo predmet žiadosti na spoločnosť MAANA a.s. za kúpnu cenu 461 624,11 
Eur. Kúpna zmluva bola uzatvorená s podmienkou zriadenia predkupného práva na dobu 30 
rokov za sumu 461 624,11 Eur, pričom podľa uvedenej kúpnej zmluvy dohodnutá kúpna suma 
môže byť zvýšená o preukázateľné náklady vynaložené na zhodnotenie objektu. Predkupné 
právo je upravené v čl. VII vedľajšie ustanovenia kúpnej zmluvy a v súčasnosti je zapísané na 
LV č. 5603 v časti „C-ťarchy“. K daným pozemkom sú na LV č. 5603 vedené ťarchy, záložné 
právo v prospech UniCredit Bank Austria podľa V-25889/10 zo dňa 6.10.2010 a V-25893/10 zo 
dňa 6.10.2010. V predloženej ponuke žiadateľ uvádza, že objekt hotela zhodnotil za náklady vo 
výške 14 850 000,00 Eur (bez DPH), čo preukazuje priloženou faktúrou č. 7006100015 zo dňa 
20.9.2010. Žiadateľ v predloženej ponuke požaduje kúpnu cenu v celkovej výške 15 311 624,11 
Eur. V prípade uplatnenia predkupného práva musí byť kúpna cena poukázaná žiadateľovi 
najneskôr dňa 21.5.2016.  



 Podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva 
Bratislavy.  
   
  Stanovenie kúpnej ceny 
 Kúpnu cenu si žiadateľ stanovil vo výške 15 311 624,11 Eur. K žiadosti nepriložil 
znalecký posudok, iba uviedol, že sa rozhodol predmetné nehnuteľnosti odplatne previesť inému 
záujemcovi, ktorého bližšie nešpecifikoval. Žiadateľ v žiadosti tiež uviedol, že navrhnutá kúpna 
cena vychádza z hodnoty pozemkov uvedenej v kúpnej zmluve zo dňa 29.7.1997 zvýšenej 
o sumu podľa vystavenej faktúry č. 7006100015 zo dňa 20.9.2010 za rekonštrukciu, prístavbu, 
dostavbu a nadstavbu hotela na Žabotovej ulici v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava teda 
buď prijme ponúkané podmienky a ponuku prijme tak, ako mu bola doručená, alebo ponuku 
neprijme. Za neprijatie ponuky možno považovať aj akúkoľvek modifikáciu požadovanej kúpnej 
ceny.  
   
 Zákonná úprava predkupného práva a termín úhrady kúpnej ceny 
 Podľa ustanovenia § 602 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov „Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju 
chcel predať, má predkupné právo“.  
 V súlade s ustanovením § 605 Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnutá doba, dokedy 
sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov     
po ponuke teda v lehote do 21.5.2016. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne.  

Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie 
zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom 
môže navrhovateľ svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.  

Z dikcie zákonnej úpravy o predkupnom práve vyplýva, že ponuka na prevod 
nehnuteľnosti musí byť písomná, pričom v ponuke sa uvádza cena predmetu ponuky a čas, do 
ktorého má byť návrh prijatý.  

Ak si hlavné mesto SR Bratislava neuplatní predkupné právo a nekúpi dané nehnuteľnosti 
od žiadateľa, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči právnemu nástupcovi. 
  
 
 Stanovisko sekcie financií : 
Listom zo dňa 13.4.2016 nám bolo zaslané nasledovné stanovisko : V schválenom rozpočte 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016  nie sú rozpočtované finančné prostriedky 
v požadovanej výške na uplatnenie predkupného práva k predmetným nehnuteľnostiam  
 
 
Žiadateľ spoločnosť Invesco Bratislava Hotel Investment a.s. bol vyzvaný na predloženie 
Zmluvy o dielo uzavretej dňa 27.3.2008 s dodatkami č. 1 a 2, na základe ktorej bola stavba 
hotela na Žabotovej ulici č. 1 v Bratislave zrekonštruovaná, nadstavaná, pristavaná 
a dostavaná. Žiadateľ nám mailom zo dňa 25.4.2016 oznámil, že požadovaná listina je 
koncipovaná ako dvojstranný právny úkon, ktorého zverejnenie by odporovalo 
dohodnutému záväzku mlčanlivosti.   
 
 
Stanovisko OLP k predkupnému právu zmluvnému, týkajúcu sa ceny a lehoty : 

K cene:  V zmysle ustanovenia § 606 OZ kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu 
ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže 
splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, 
predkupné právo zanikne. 



  

Oprávnený (predávajúci) musí zaplatiť cenu ponúknutú treťou osobou, ak z dohody o 
predkupnom práve nevyplýva niečo iné. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť 
podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nie je možné vyrovnať ani odhadnou cenou, 
predkupné právo zanikne.  

Uvedené platí za podmienky, ak z dohody o predkupnom práve alebo z dodatku k nej 
nevyplýva niečo iné. V tejto dohode sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť, že napr. 
vec bude ponúknutá oprávnenému za rovnakú cenu, za ktorú sa predáva, alebo si môžu 
dohodnúť osobitné pravidlá pre určenie kúpnej ceny. Pokiaľ takáto dohoda nie je, platí, že 
oprávnený  musí zaplatiť cenu, ktorá už bola ponúknutá iným. Táto skutočnosť musí byť 
uvedená konkrétne už v ponuke. 

Pravidlá ponuky a jej prijatie požadujú, aby boli dostatočne zrozumiteľné a presné a aby 
bolo jasné, za akých okolností sa oprávnený rozhoduje o tom, či predkupné právo využije. 
Ak zaviazaný ponúkne oprávnenému vec na kúpu bez toho, aby ju ponúkol aj inému, cena 
ponúknutá iným neexistuje. V takom prípade musí oprávnenému ponúknuť cenu, ktorá 
zodpovedá všeobecnej úrovni ceny v mieste a v čase, príp. platným cenovým predpisom. 

 K lehote: 

V zmysle ustanovenia § 605 OZ ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj 
uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do 
dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne.  V prípade, 
že si zmluvné strany v pôvodnej kúpnej zmluve dohodli  osobitnú lehotu, v ktorej sa má 
následný predaj predmetu v rámci využitia predkupného práva uskutočniť, uvedenú lehotu je 
potrebné dodržať. 

 Prijatie ponuky, vyplatenie ceny, príp. splnenie ďalších podmienok sa musí stať v týchto 
zákonom stanovených lehotách. Uvedené lehoty platia iba v prípade, že stranami neboli 
dohodnuté lehoty iné.  

 




















































