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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

s c h v á l i ť 

 

predaj nehnuteľností – stavby so súp.č. 3406, postavenej na pozemku parc.č. 3110/38, vedenej 

na LV č.3837, k.ú. Petržalka, popis stavby: 50 malometrážnych bytov, postavenej na 

Čapajevovej ulici 3 a stavby so súp.č. 3407, postavenej na pozemku parc.č. 3110/37, vedenej 

na LV č.3837, k.ú. Petržalka, popis stavby: trafostanica prislúchajúca k uvedenému bytovému 

domu, za celkovú cenu 1,- € (slovom: jedno EURO) spoločnosti BS investments, a.s., 

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 45 844 127, v zmysle §9a ods.9 písm.c) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa za podmienky, že : 

 kupujúci zabezpečí všetkým nájomcom bytové náhrady na vlastné náklady; 

 kupujúci bude znášať všetky náklady na vysťahovanie nájomcov; 

 kupujúci kúpnou zmluvou ku dňu povolenia vkladu vlastníckeho práva k stavbám do 

katastra nehnuteľností preberie na seba všetky práva, povinnosti a záväzky, ktoré 

vyplývajú z vlastníctva stavby so súp.č. 3406, najmä záväzky predávajúceho vyplývajúce z 

nájmov obecných bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, uvedené 

v prílohe tohto materiálu; 

 kupujúci odpredá mestskej časti späť do jej vlastníctva: 

 

a) 30% bytov z celkového počtu bytov nachádzajúcich sa v bytovej budove, t.j. 22 bytov 

(z toho 13 jedno-izbových a 9 dvoj-izbových) za kúpnu cenu 850,- € za 1m
2
. Na 

zafinancovanie výstavby týchto nových nájomných bytov požiada kupujúci v mene 

mestskej časti na základe mandátnej zmluvy o dotáciu a/alebo úver zo ŠFRB. Kúpna 

cena za 22 bytov bude započítaná s dotáciou a/alebo úverom, z ktorého bude 

zafinancovaná výstavba uvedených 30% bytov z celkového počtu bytov nachádzajúcich 

sa v bytovej budove; alebo 

 

b) 10 bytov z celkového počtu bytov nachádzajúcich sa v bytovej budove (z toho 5 jedno-

izbových a 5 dvoj-izbových) za sumu 1,- €. Táto alternatíva sa použije v prípade, ak sa 

žiadateľovi nepodarí získať v mene mestskej časti dotáciu a/alebo úver zo ŠFRB na 

výstavbu 30% bytov z celkového počtu bytov nachádzajúcich sa v bytovej budove. 

 

Povinnosť odpredať byty mestskej časti späť do jej vlastníctva za stanovených podmienok 

bude dohodnutá v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. 

 

Kúpna zmluva bude s kupujúcim podpísaná do 90 dní po schválení uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Žiadateľ: BS investments, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 

45 844 127, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 5116/B, 

zastúpená: Martin Kokavec, predseda predstavenstva 

 

Predmet predaja:  nehnuteľnosti – stavba so súp.č. 3406, postavená na pozemku parc.č. 

3110/38, vedená na LV č.3837, k.ú. Petržalka, popis stavby: 50 

malometrážnych bytov (bytový dom) a stavba so súp.č. 3407, postavená 

na pozemku parc.č. 3110/37, vedená na LV č.3837, k.ú. Petržalka, popis 

stavby: trafostanica prislúchajúca k bytovému domu 

 

Navrhovaná cena : 1,- €  

 

Žiadateľ má záujem o kúpu stavby známej ako tzv. „Modrý dom“, v ktorej sa nachádza 50 

malometrážnych sociálnych bytov. Nakoľko je väčšina z týchto bytov neobývateľná, resp. 

nie je v súčasnosti v užívaniaschopnom stave (chýbajú v nich WC misy, umývadlá, 

elektrické ohrievače, okná, dvere, podlahy a pod.) čím ohrozuje bezpečnosť, zdravie 

a hygienu jej užívateľov ako aj susedov okolitých objektov, a okrem toho je tiež spájaná 

s drogami, vandalizmom a inou kriminálnou činnosťou, je väčšina bytov opustená 

a neprenajíma sa. Žiadateľ má preto v pláne odstrániť/zbúrať túto stavbu a na jej mieste 

vystavať nový objekt „Bytovú budovu Petržalka“. 

 

Keďže je táto stavba dlhodobo v dezolátnom stave, jej rekonštrukcia by mestskú časť stála 

nemalé finančné prostriedky, rovnako ako aj nasledujúca údržba budovy. Žiadateľ má záujem 

zainvestovať sumu 404.953,43 EUR na odstránenie stavby, vysťahovanie súčasných 

nájomcov (zabezpečenie náhradného ubytovania), zabezpečenie projektovej dokumentácie 

a následne z ďalších financií výstavať nový bytový dom. Tento bude pozostávať spolu zo 63 

bytov, z toho 36 jedno-izbových, 20 dvoj-izbových a 7 troj-izbových bytov, a bude k nemu 

prislúchať 79 parkovacích státí.  

 

Z dôvodu, že pozemky parc.č. 3110/38 pod byt.domom a parc.č. 3110/37 pod trafostanicou sú 

vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a boli mestskej časti zverené do správy 

protokolom č.48/1991 zo dňa 30.09.1991, bude medzi mestskou časťou a žiadateľom 

uzatvorená nájomná zmluva na dlhodobé užívanie týchto pozemkov. 

 

Kúpna cena bytového domu a trafostanice je znaleckým posudkom č.101/2013 zo dňa 

09.06.2013 vypracovaná Ing. Ivan Izakovič, znalec, stanovená na celkovú sumu 382.000,- €. 

Navrhnutá kúpna cena je nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom, a to najmä 

z dôvodu aktuálneho stavu predmetnej stavby, ktorá nie je v užívania schopnom stave 

a žiadateľ ju na vlastné náklady odstráni, vypracuje projektovú dokumentáciu a vysťahuje 

súčasných nájomcov (zabezpečí im náhradné ubytovanie). 

 

Následne žiadateľ postaví novú stavbu „Bytovú budovu Petržalka“, z ktorej po jej 

skolaudovaní: 

 

1.alternatíva 

odpredá späť do vlastníctva mestskej časti 30% bytov z celkového počtu bytov 

nachádzajúcich sa v bytovej budove, t.j. 22 bytov (z toho 13 jedno-izbových a 9 dvoj-



izbových) za kúpnu cenu 850,- € za 1m
2
, čím mestská časť získa nové, funkčné a bezpečné 

nájomné byty, ktoré budú spĺňať hygienické ako aj iné parametre. Na zafinancovanie 

výstavby týchto nových nájomných bytov požiada žiadateľ v mene mestskej časti na základe 

mandátnej zmluvy o dotáciu a/alebo úver zo ŠFRB. Kúpna cena za 22 bytov bude započítaná 

s dotáciou a/alebo úverom, z ktorého bude zafinancovaná výstavba uvedených 30% bytov 

z celkového počtu bytov nachádzajúcich sa v bytovej budove. Úver zo ŠFRB bude splácaný 

z nájomného získaného od nájomcov týchto nových nájomných bytov. 

 

2.alternatíva 
odpredá za sumu 1,- € späť do vlastníctva mestskej časti 10 bytov v bytovej budove (z toho 5 

jedno-izbových a 5 dvoj-izbových), ktorých reálna kúpna cena bude 850,- € za 1 m
2
 (spolu 

cca.382.500,- € = hodnota pôvodnej stavby v zmysle znaleckého posudku č.101/2013), čím 

mestská časť získa nové, funkčné a bezpečné nájomné byty, ktoré budú spĺňať 

hygienické ako aj iné parametre. Táto alternatíva sa použije v prípade, ak sa žiadateľovi 

nepodarí získať v mene mestkej časti dotáciu a/alebo úver zo ŠFRB na výstavbu 30% bytov 

z celkového počtu bytov nachádzajúcich sa v bytovej budove (1.alternatíva). 

 

Na účel „spätného odpredaja“ bytov mestskej časti v zmysle uvedených aleternatív bude so 

žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 

 

 

Žiadateľ berie na vedomie, že v predmete predaja sa nachádzajú nájomcovia, ktorým musí 

byť zabezpečená bytová náhrada, a teda bude znášať všetky náklady na ich vysťahovanie 

a zabezpečenie takýchto bytových náhrad. Taktiež si je vedomý toho, že ku dňu povolenia 

vkladu vlastníckeho práva k stavbám do katastra nehnuteľností preberie na seba všetky práva, 

povinnosti a záväzky, ktoré vyplývajú z vlastníctva bytového domu
 
(stavby so súp.č. 3406) 

ako aj jednotlivých bytov a nebytových priestorov, ktoré sa v ňom nachádzajú. 

 

Vzhľadom na všetky uvedené dôvody je potrebné predaj predmetnej nehnuteľnosti – stavby 

a trafostanice k nej prisluchajúcej pre žiadateľa BS investments, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 

Bratislava, IČO: 45 844 127, posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle 

§9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

  

Kúpna zmluva bude s kupujúcim podpísaná do 90 dní po schválení uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 2.9.2013 a  v odborných komisiách. 

Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 









 

 









 

 

 





 

 

 



 

 



 

 

 



Stav bytov v bytovom dome k 22.05.2013  

 

1.nadzemné podlažie 

 

 

2.nadzemné podlažie 

 

 

 

č.bytu nájomca poznámka stav konania

101 Pracharová Jaroslava VNB 30/2011 konanie o vypratanie bytu na OS

102 Ružovičová Jarmila VNB 24/2008 EXE konanie o vypratanie bytu

103 Rigová Agneša VNB 15/2009 EXE konanie o vypratanie bytu

104 Matulová Darina - zomrela 10/2012 VNB 11/2011 - zomrela 10/2012 býva syn Martin a Viktor bez práv. dôvodu

105 voľný

106 Sily Viliam a Eleonóra EXE do bytu

107 Burianová Katarína EXE do bytu

108 Mezei Maximilián, Eva+2 deti doba určitá do 31.5.2013

109 Valló Koloman a Kristína EXE do bytu

110 Bambúch Karol + Nagyovci EXE do bytu

111 Ondrejčíková Edita EXE do bytu

112 Ondrejčíková Edita EXE do bytu

113 Tóthová Anna VNB 10/2011 konanie o vypratanie bytu na OS

xxxxx            vchod           xxxxx xxxxx xxxx

115 OZ Mládež ulice vyňatie z bytového fondu zmluva do 31. 12. 2014

xxxxx      el. rozvodňa       xxxxx xxxxx xxxx

117 voľný

118 voľný

201 Banzi Karol a Jana VNB 7/2011 konanie o vypratanie bytu na OS

202 Macehová Ema rozsudok o vyprataní - prístrešie býva bez právneho dôvodu

203 voľný 

204 Moncmannová Petra doba neurčitá

205 Kurthyová Anna EXE do bytu

206 Štaffová Svetlana doba určitá do 30.11.2012 spláca dlh

207 voľný

208 voľný

209 Magistrát - voľný dožiadanie M.

210 Magistrát - voľný dožiadanie M.

211 Magistrát - voľný dožiadanie M.

212 Magistrát - voľný dožiadanie M.

213 Magistrát - voľný dožiadanie M.

214 Magistrát - Guzelová Ružena byt protiprávne obs.-Rigová,Németh EXE konanie o vypratanie bytu

215 Magistrát - voľný dožiadanie M.

216 Magistrát - Peter Myslovič doba neurčitá

217 Magistrát - voľný dožiadanie M.

218 Magistrát - Zubajová Viera doba určitá do 31.5.2013



3.nadzemné podlažie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 Alžbeta Olgyaová VNB 24/2010 EXE konanie o vypratanie bytu

302 Ištvánová Daniela EXE do bytu

303 voľný

304 Šefčík Ján doba neurčitá

305 Németh Bohuslav a Eva VNB 24/2007 EXE konanie o vypratanie bytu

306 Bangová Sidónia doba určitá do 31. 03. 2006 EXE konanie o vypratanie bytu

307 Mária Morovičová VNB 9/2012 (nájom skončil 31.1.2013) v riešení-všetko zaplatené

308 Moučka Jan EXE do bytu

309 Máčay Ladislav VNB 5/2010 EXE konanie o vypratanie bytu

310 Juřínek Jozef a Marcela doba neurčitá

311 Wänke Marián VNB 31/2011-nedoručená                                   konanie na OS-ustanov.opatrovníka

312 voľný

313 voľný

314 Lešická Iveta EXE do bytu

315 Sárközi Aladár a Malvína doba určitá do 31.10.2012 spláca dlh

318 Čerovský Ladislav a Katarína VNB 6/2010 konanie o vypratanie bytu na OS

317 Šimková Anna rozsud. o vyprat.-prístrešie býva bez právneho dôvodu

316 Rumanovská Jozefína VNB 14/2012 (nájom skončil 28.02.2013) obnovenie nájmu v riešení

Vysvetlivky použitých skratiek:

EXE exekúcia

VNB výpoveď z nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka

OS Okresný súd Bratislava V



KÚPNA ZMLUVA 
návrh 

uzatvorená v zmysle §588 a §151n a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení  

(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

medzi zmluvnými  stranami:  

 

Predávajúci:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

   Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Vladimír Bajan, starosta 

   IČO: 00 603 201 

   DIČ: 2020 936 643  

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   Číslo účtu: 1800599001/5600 

(ďalej len ako „ predávajúci “) 

 

a 

 

Kupujúci:  BS investments, a.s. 

   Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava   

Zastúpený:  Martin Kokavec, predseda predstavenstva 

   IČO: 45 844 127 

   DIČ: 2023 134 817 

Bankové spojenie: ... 

   Číslo účtu: ... 

(ďalej len ako „kupujúci“) 

 

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

v nasledujúcom znení: 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Touto Zmluvou predávajuci, ako výlučný vlastník nehnuteľností, predáva kupujúcemu do 

jeho výlučného vlastníctva v celku nehnuteľnosti špecifikované v Čl.I ods.2 Zmluvy so 

všetkými právami a povinnosťami spojenými s vlastníctvom týchto nehnuteľností, a 

kupujúci tieto nehnuteľnosti od predávajúceho kupuje a preberá do svojho vlastníctva, za 

čo sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, v zmysle Čl.II tejto 

Zmluvy, to všetko za podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto Zmluve. 

 

2. Predávajúci prevádza na kupujúceho svoje vlastnícke práva k nasledujúcim 

nehnuteľnostiam, nachádzajúcim sa v katastrálnom území Petržalka, okres Bratislava V, 

obec BA-m.č.Petržalka, zapísanými na liste vlastníctva č. 3837, vedeného Správou katastra 

pre hlavné mesto SR Bratislavu: 

 

a) v celosti (podiel 1/1) bytový dom, nachádzajúci sa v Bratislave, na Čapajevovej ul.č.3, 

súpisné č.3406, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 3110/38, popis stavby: 50 

malometrážnych bytov; 



 

b) v celosti (podiel 1/1) stavbu, nachádzajúcu sa v Bratislave, na Čapajevovej ul.č.3, súpisné 

č.3407, postavenú na pozemku parc. reg. „C“ č. 3110/37, popis stavby: trafostanica. 

 

(spolu ďalej aj ako „Nehnuteľnosti“) 

 

Pozemky pod stavbami nie sú predmetom predaja. 

 

3. Predaj sa uskutočňuje  v súlade s ustanovením §9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predávajúci nadobudol vlastnícke právo 

k predmetným Nehnuteľnostiam na základe zápisu stavby do katastra nehnuteľností zo dňa 

22.03.1999. 

 

Článok II 

Kúpna cena 

 

1. Predávajúci predáva Nehnuteľnosti uvedené v Čl.I ods.1. tejto Zmluvy za cenu 1,- € 

(slovom: jedno EURO) schválenú uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č.   zo dňa     a kupujúci tieto Nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu 

v celosti kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 

Článok III 

Platobné podmienky 

 

1. Kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom: jedno EURO) zaplatí kupujúci na účet predávajúceho 

vedeného v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Bratislava, číslo účtu: 1800599001/5600, 

variabilný symbol: číslo zmluvy, do 30 dní od podpisu tejto Zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

 

2. 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 sumy za každý 

aj začatý deň omeškania kupujúceho s úhradou, až do jej úplného zaplatenia. Taktiež je 

kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas povinný zaplatiť predávajúcemu 

spolu s omeškanou platbou aj úroky z omeškania v súlade s §517 ods.2 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci nezaplatí dohodnutú cenu najneskôr v posledný 

deň dohodnutej doby splatnosti, predávajúci má právo, v zmysle §48 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov, od Zmluvy odstúpiť a táto sa zrušuje od začiatku. 

 

Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Kupujúci vyhlasuje, že mu je technický stav prevádzaných nehnuteľností dobre známy 

a tieto v takomto stave kupuje bez výhrad, v stave v akom stoja a ležia ku dňu podpisu 

tejto Zmluvy. 

 

2. Kupujúci si je vedomý a súhlasí, že ku dňu povolenia vkladu vlastníckeho práva k stavbám 

do katastra nehnuteľností preberie na seba všetky práva, povinnosti a záväzky, ktoré 

vyplývajú z vlastníctva stavby so súp.č. 3406, najmä záväzky predávajúceho vyplývajúce z 



nájmov obecných bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, ktoré sú 

uvedené v prílohe č.  

 

3. Kupujúci sa zaväzuje, že na vlastné náklady: 

a) zabezpečí oprávneným nájomcom bytové náhrady; 

b) zabezpečí vysťahovanie nájomcov a iných osôb nachádzajúcich sa v Nehnuteľnostiach. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá 

kupujúci po zaplatení celej kúpnej ceny, v zmysle Čl.II tejto zmluvy, v plnej výške. 

Poplatky spojené s podaním návrhu uhradí kupujúci. 

 

5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam dňom právoplatnosti 

rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva 

k Nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.  Do doby povolenia vkladu sú zmluvné 

strany viazané dohodnutými podmienkami Zmluvy. 

 

6. Kupujúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je právnickou osobou, v ktorej 

zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba 

uvedená v §9a, ods.6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

teda starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka, prednostom miestneho úradu Bratislava-Petržalka, zamestnancom 

mestskej časti, hlavným kontrolórom mestskej časti ani blízkou osobou uvedených osôb. 

Kupujúci preberá v plnej miere zodpovednosť za pravdivosť vyhlásení obsiahnutých 

v predchádzajúcej vete a v prípade, že sa tieto ukážu ako nepravdivé, zaväzuje sa znášať 

a nahradiť celú škodu tým spôsobenú. 

 

7. Túto Zmluvu, v zmysle §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov, zverejní mestská časť Bratislava-Petržalka na svojej webovej 

stránke.  

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, upovedomenia, žiadosti a ostatná 

komunikácia predpokladaná touto Zmluvou, musí mať písomnú podobu a bude sa 

považovať za doručenú aj v prípade neprevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou, pokiaľ 

bola zásielka preukázateľne odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy alebo inú adresu, ktorá bude oznámená ako adresa určená na doručovanie 

zásielok druhej zmluvnej strane alebo druhej zmluvnej strane v danom čase známa. 

V uvedených prípadoch sa za deň doručenia bude považovať deň výslovného odmietnutia 

prevzatia zásielky, resp. deň, ktorým bolo adresátovi oznámené uloženie zásielky. 

 

2. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto Zmluvy len na základe dohody 

zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušnou správou katastra. 

 



4. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka vplatnom znení a ostatnými platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

5. Kúpna zmluva je vyhotovená v ôsmych (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

dva (2) exempláre budú predložené Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 

k návrhu na vklad vlastníckeho práva, štyri (4) rovnopisy obdrží predávajúci a dva (2) 

rovnopisy odovzdá predávajúci kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa úhrady celej 

kúpnej ceny. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s Nehnuteľnosťami nakladať, a že ich zmluvná 

voľnosť nie je nijak obmedzená, a tento právny úkon urobili v predpísanej forme, pričom si 

túto Zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou 

vôľou, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 

 

V Bratislave, dňa ...............    V Bratislave, dňa ................. 

 

 

 

______________________    ____________________________ 

Ing. Vladimír Bajan, starosta         Martin Kokavec, predseda predstavenstva 

               

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 


