
1

K�pna zmluva
č. 04 – 14 – 35 -10

uzatvoren� podľa � 588 a nasleduj�cich ustanoven� Občianskeho z�konn�ka medzi 
zmluvn�mi  stranami : 

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaci�lne n�m. č. 1, 814 99 Bratislava
zast�pen� starostom mestskej časti  Bratislava-Petržalka
Milanom  Ft�čnikom 
na z�klade plnej moci zo dňa 4. 6.2010
IČO: 603201
DIČ: 2020936643

ďalej  len „ pred�vaj�ci “

I.
Meno a priezvisko, rodn� priezvisko:
D�tum narodenia:
Adresa trval�ho pobytu:
Rodn� č�slo:
Bankov� spojenie:
Č�slo �čtu:
Č�slo telef�nu:
E-mail:
(ďalej len „kupuj�ci“)
platí pre fyzickú osobu

II.
Obchodn� meno:
Zast�pen�:
Adresa s�dla:
Zap�san� v Obchodnom registri Okresn�ho s�du ............................
Oddiel: ........................,vložka č. ....................
IČO:
Bankov� spojenie:
Č�slo �čtu:
Č�slo telef�nu:
E-mail:
(ďalej len „kupuj�ci“)
platí pre právnickú osobu

III.
Meno a priezvisko, rodn� priezvisko:
D�tum narodenia:
Adresa trval�ho pobytu:
Rodn� č�slo:
Č�slo živnostensk�ho opr�vnenia:
Bankov� spojenie:
Č�slo �čtu:
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Č�slo telef�nu:
E-mail:
(ďalej len „kupuj�ci“)
plat� pre fyzick� osobu – podnikateľa

Čl�nok 1

Pred�vaj�ci je v�lučn�m vlastn�kom nehnuteľnosti v k. �. Petržalka a to pozemku 
parc. č. 3662/20 – ostatn� plochy o v�mere 516 m2 vytvoren�ho podľa geometrick�ho pl�nu 
č. 27/07, �radne overen�ho Spr�vou katastra pre hlavn� mesto SR Bratislavu pod č. 3450/07 
dňa 27. 12. 2007, evidovanej ako parcela registra „C“ na LV č. 2159 – Hlavn� mesto SR 
Bratislava. Pozemok bol do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka zveren� protokolom č. 
78 zo dňa 1.11. 1991.

Čl�nok 2

1. Pred�vaj�ci dňa 13. 9. 2010 vyhl�sil v s�lade s � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 
138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov a podľa �� 281 a nasl. 
Obchodn�ho z�konn�ka v znen� neskorš�ch predpisov obchodn� verejn� s�ťaž na 
prevod vlastn�ctva k nehnuteľnosti uvedenej v čl�nku 1 tejto zmluvy.

2. Prevod nehnuteľnosti uvedenej v čl�nku 1 tejto zmluvy formou obchodnej verejnej 
s�ťaže a podmienky obchodnej verejnej s�ťaže schv�lilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa 24. 8. 2010 uznesen�m
č. 564. K prevodu nehnuteľnosti bol udelen� predch�dzaj�ci s�hlas prim�tora             
č. 14 01 0063 10 zo dňa 4. 6. 2010 a pln� moc pre starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka na podp�sanie k�pnej zmluvy o prevode vlastn�ckeho pr�va k nehnuteľnosti 
uvedenej v čl�nku 1. 

Čl�nok 3

1. Pred�vaj�ci pred�va nehnuteľnosť uveden� v čl�nku 1 tejto zmluvy, a to pozemok 
parc. č. 3662/20 – ostatn� plochy o v�mere 516 m2, evidovan� Spr�vou katastra pre 
hlavn� mesto SR Bratislavu ako parcelu registra „C“, za cenu ................................,- € 
(slovom ..................................................................Eur) kupuj�cemu, ktor� ho kupuje 
za t�to cenu do svojho vlastn�ctva. Predaj sa uskutočňuje podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) 
z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov.

2. Kupuj�ci berie na vedomie, že ako vybrat� �častn�k v obchodnej verejnej s�ťaži 
podlieha v s�lade s bodom 5.17. s�ťažn�ch podmienok schv�leniu v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka.

3. Kupuj�ci d�va svoj�m podpisom na tejto zmluve s�hlas k tomu, že pred�vaj�ci v čase 
podpisovania k�pnej zmluvy doplnil v čl�nku 3 v bode 4 tejto zmluvy d�tum 
schv�lenia vybrat�ho �častn�ka v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ako aj č�slo uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktor�m bol vybrat� 
�častn�k schv�len�.
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4. Vybrat�ho �častn�ka, to znamen� kupuj�ceho, schv�lilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa 
.........................uznesen�m č. .......................................

Čl�nok 4

1. Kupuj�ci vyhlasuje, že dňa .........................zložil na �čet pred�vaj�ceho č. 
1800599001/5600 veden� v DEXIA banke Slovensko, a. s., Bratislava variabiln� 
symbol 352010 finančn� z�bezpeku vo v�ške 13 900,- €, ktor� sa započ�tava podľa 
podmienok obchodnej verejnej s�ťaže do k�pnej ceny.

2. Kupuj�ci d�va svoj�m podpisom na tejto zmluve s�hlas k tomu, aby pred�vaj�ci 
v čase podpisovania k�pnej zmluvy doplnil v čl�nku 4 v bode 3. tejto zmluvy v�šku 
doplatku k�pnej ceny ako rozdiel medzi k�pnou cenou celkom a zaplatenou finačnou 
z�bezpekou.

3. Kupuj�ci je povinn� uhradiť doplatok k�pnej ceny vo v�ške ............................€ 
nasledovne: 
a) čiastku 50% z k�pnej ceny nehnuteľnosti t.j. .............. €
slovom : .........................................................
na �čet hlavn�ho mesta SR Bratislavy veden� vo V�B,a.s. Bratislava-mesto,
č.�čtu : 2776404757/0200, variabiln� symbol 3510

b)  čiastku 50% z k�pnej ceny nehnuteľnosti t.j. ............... €
slovom : .........................................................
na �čet mestskej časti Bratislava-Petržalka  veden� v DEXIA banke, a.s.
č.�čtu : 1800599001/5600, variabiln�  symbol  352010
naraz do 30 dn� odo dňa podp�sania tejto k�pnej zmluvy druhou zmluvnou stranou a to 

na z�klade fotok�pie k�pnej zmluvy podp�sanej obidvoma zmluvn�mi stranami. V tej istej 
lehote kupuj�ci uhrad� na �čet mestskej časti Bratislava-Petržalka 1800599001/5600, 
variabiln� symbol 366220 n�klady na vyhotovenie znaleck�ho posudku č. 46/2010 znalca 
Ing. Jozefa Blan�ra zo dňa 17. 3. 2010 vo v�ške 120,- €.

4. Zmluvn� strany sa dohodli, že ak kupuj�ci neuhrad� rozdiel medzi k�pnou cenou a 
z�bezpekou naraz do 30 dn� od podp�sania k�pnej zmluvy oboma zmluvn�mi 
stranami, m� sa za to, že obe zmluvn� strany od tejto zmluvy odst�pili a t�to zmluva 
sa od počiatku zrušuje.
V pr�pade zrušenia zmluvy sa zmluvn� strany riadia ustanoveniami Občianskeho 
z�konn�ka.

Čl�nok 5

1. Kupuj�ci vyhlasuje, že mu je predmet k�py uveden� v čl�nku 1. tejto zmluvy dobre 
zn�my a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nach�dza.

2. Kupuj�ci bol obozn�men� s t�m, že z hľadiska platn�ho �zemn�ho pl�nu hlavn�ho 
mesta SR Bratislavy je predmet k�py posudzovan� ako nehnuteľnosť nach�dzaj�ca sa 
v rozvojom �zem� funkčne určenom na občiansku vybavenosť celomestsk�ho 
a nadmestsk�ho v�znamu.



4

3. Znaleck�m posudkom č. 46/2010 zo dňa 17. 3. 2010, ktor� vyhotovil Ing. Jozef 
Blan�r, znalec z odboru stavebn�ctvo, bol pozemok parc. č. 3662/20 ocenen� na sumu 
134,64 €/m2, t. j. celkom 69 500,- €.

Čl�nok 6

1. Pred�vaj�ci vyhlasuje, že na pred�van�ch nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremen�, ani in� pr�vne povinnosti.

2. Pred�vaj�ci vyhlasuje, že nem� vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 
k�pnej zmluvy uplatnen� n�rok na navr�tenie vlastn�ctva k predmetu predaja.

Čl�nok 7

1. K�pna zmluva nadob�da platnosť dňom podpisu oboma zmluvn�mi stranami 
a �činnosť dňom povolenia vkladu vlastn�ckeho pr�vo pr�slušn�m katastrom 
nehnuteľnost�.

2. N�vrh na vklad do katastra nehnuteľnost� pod� pred�vaj�ci do 10 dn� po zaplaten� 
k�pnej ceny a n�kladov na vyhotovenie znaleck�ho posudku – za ich zaplatenie sa 
považuje prip�sanie na �čet pred�vaj�ceho. Kupuj�ci sa zav�zuje odovzdať kolkov� 
zn�mky potrebn� na povolenie vkladu do katastra nehnuteľnost� kontaktnej osobe 
uvedenej v bode 3 vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže najnesk�r do zaplatenia 
k�pnej ceny. V opačnom pr�pade sa plynutie 10-dňovej lehoty na podanie n�vrhu na 
vklad do katastra nehnuteľnost� pos�va odo dňa doručenia kolkov�ch zn�mok 
a zaplatenia ďalš�ch požadovan�ch n�kladov.

3. Kupuj�ci nadobudne vlastn�cke pr�vo k pred�van�m nehnuteľnostiam vkladom do 
katastra nehnuteľnost�.

4. Pr�vne �činky vkladu vlastn�ckeho pr�va vznikaj� na z�klade pr�voplatn�ho 
rozhodnutia o jeho povolen� pr�slušnou spr�vou katastra. Rozhodnutie o povolen� 
vkladu vlastn�ckeho pr�va nadob�da pr�voplatnosť dňom vydania rozhodnutia.

5. Do doby povolenia vkladu s� �častn�ci tejto zmluvy viazan� dohodnut�mi
podmienkami zmluvy.

6. Kupuj�ci s�hlas� so spracovan�m osobn�ch �dajov v zmysle z�kona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobn�ch �dajov v znen� neskorš�ch predpisov.

Čl�nok 8

1. K�pna zmluva je vyhotoven� v deviatich rovnopisoch s platnosťou origin�lu, 
z ktor�ch dva exempl�re bud� predložen� Spr�ve katastra pre hlavn� mesto SR 
Bratislavu k n�vrhu na vklad vlastn�ckeho pr�va, štyri rovnopisy dostane pred�vaj�ci 
a dva rovnopisy bud� doručen� na Magistr�t hlavn�ho mesta SR Bratislavy pre 
evidenčn� a arch�vne �čely v s�lade s požiadavkou uvedenou v liste Andreja 
Ďurkovsk�ho, prim�tora hlavn�ho mesta SR Bratislava č. j. MAGS SNM-41366/10-
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2/262600 zo dňa 4. 6. 2010 (predch�dzaj�ci s�hlas prim�tora č. 14 01 0063 10 
a udelenie plnej moci na podp�sanie k�pnej zmluvy). Kupuj�ci dostane po podpise 
zmluvy oboma zmluvn�mi stranami jej fotok�piu za �čelom splnenia povinnost� 
vypl�vaj�cich mu z tejto zmluvy, rovnopis mu pred�vaj�ci odovzd� najnesk�r do 10
dn� odo dňa zaplatenia k�pnej ceny vr�tane ďalš�ch požadovan�ch n�kladov 
uveden�ch v tejto zmluve.

2. Zmluvn� strany vyhlasuj�, že ich zmluvn� voľnosť nie je obmedzen�, zmluvu 
uzatvorili na z�klade slobodnej v�le, zmluva nebola uzavret� v tiesni a ani za n�padne 
nev�hodn�ch podmienok, zmluvu si preč�tali, jej obsahu rozumej� a na znak s�hlasu 
ju podp�sali.

3. Pr�va a povinnosti neupraven� touto zmluvou sa riadia pr�slušn�mi ustanoveniami 
Občianskeho z�konn�ka a ostatn�mi platn�mi všeobecne z�v�zn�mi pr�vnymi 
predpismi.

Bratislava dňa ..................................... Bratislava dňa ....................................

PRED�VAJ�CI: KUPUJ�CI:

.............................................................                              ............................................................

za hlavn� mesto SR Bratislavu
Milan   F t � č n i k
starosta mestskej časti
Bratislava-Petržalka
na z�klade plnej moci zo dňa 
4. 6. 2010


