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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e

A) v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj novovytvoreného
pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8, druh pozemku záhrada vo výmere 3 m2,
v zmysle geometrického plánu č. 28A/2020 zo dňa 03.04.2020, úradne overeného
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pod č. G1-845/2020 zo dňa
06.05.2020, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098,
zapísaný na LV č. 1 v celosti, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod
stavbou „Prístavby rodinného domu“ so súpisným číslom 2143 na Kremnickej ul. č. 27
v k. ú. Petržalka, za cenu 600,00 €, pričom kúpna cena bola uhradená v zmysle
Uznesenia č. 141 zo dňa 01. decembra 2015, za podmienok:
- že nájomcovi pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098 sa zvýši ročné nájomné
zo 107,91 € za rok na 654,00 € za rok, t.j. na sumu, za akú sa prenajímajú pozemky
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy - 2,00 €/m2,
- v prípade uplatnenia predkupného práva – predkupné právo môže byť dohodnuté
len pre Hlavné mesto SR Bratislavu.
B) Zriadenie vecného bremena pozostávajúceho z práva prechodu na pozemok registra „C“
KN parc. č. 4098, ktorý je v správe Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
C) Navýšenie ceny nájmu pozemku v zmysle nájomnej zmluvy č. 08-46-2009 zo dňa
02.11.2009 z ceny nájmu 0,33 € za m2 na cenu 2,00 € za m2.
Zmluva s kupujúcimi bude podpísaná do 90 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, ak kupujúci v stanovenom termíne nepodpíšu kúpnu zmluvu toto
uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa

Advokátska kancelária Prachová & Partners, ako právny zástupca pána Szalacsiho a pani
Hipkej požiadala o súčinnosť s majetkovoprávnym vyporiadaním pozemku pod stavbou
„Prístavba rodinného domu“ so súpisným číslom 2143 na Kremnickej ul. č. 27 v k. ú.
Petržalka, a to predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8, druh
pozemku záhrada vo výmere 3 m2, v zmysle geometrického plánu č. 28A/2020 zo dňa
03.04.2020, vyhotoveného spoločnosťou GEO NOVA, s.r.o., so sídlom: Tokajícka 22, 821 03
Bratislava, IČO: 52 472 001, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom pod č. G1-845/2020 zo dňa 06.05.2020, ktorý vznikol odčlenením od pozemku
registra „C“ KN parc. č. 4098, druh pozemku záhrada vo výmere 327 m2, zapísaný
na LV č. 1, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe
Protokolu č. 48/91 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv
a záväzkov zo dňa 30.09.1991.
Prístavba rodinného domu je na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4100, druh pozemku
záhrada vo výmere 120 m2, v k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 1057 v časti „B“ pod por. č. 1
v prospech vlastníka: Szalacsi Ladislav, Kremnická 27, Bratislava v podiele 1/2 a pod por.
č. 2 v prospech vlastníka: Hipká Eva r. Szalacsiová, Belinského 6, Bratislava v podiele 1/2
a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4099 na základe stavebného povolenia č. UKSP
10704-TX1/09-La-5 zo dňa 23.10.2009.
Medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a pánom Ladislavom Szalacsim, bytom:
Kremnická 27, 851 01 Bratislava bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 08-086-2015 zo dňa
29.01.2016, za 600,00 € schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 141 zo dňa 01.12.2015, pričom kúpna cena bola uhradená. Predmetom
predaja bol novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 4098/4 o výmere 3 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ KN parc. č.
4098 podľa geometrického plánu č. 4/2013, vyhotoveného spoločnosťou GEOO, geodetická
kancelária, Šustekova 13, 851 04 Bratislava, IČO: 43 794 874, úradne overeného Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom pod č. 294/2014 zo dňa 21.02.2014. Predmetná
kúpna zmluva však z dôvodu neusporiadaných majetkovoprávnych vzťahov žiadateľov
nespĺňala zákonom predpokladané náležitosti na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností.
Z uvedeného dôvodu katastrálne konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného
bremena do katastra nehnuteľností bolo zastavené.
Po odstránení nedostatkov, ktoré boli uvedené v predmetnom rozhodnutí, žiadatelia doručili
opätovnú žiadosť o odkúpenie novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8,
ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 28A/2020 zo dňa 03.04.2020, úradne
overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pod č. G1-845/2020 zo dňa
06.05.2020, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou „Prístavby
rodinného domu“ so súpisným číslom 2143 na Kremnickej ul. č. 27 v k. ú. Petržalka.
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Na základe doručeného predchádzajúceho súhlasu primátora č. 14 01 0001 22 zo dňa
17.februára 2022 podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju
pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8, druh pozemku záhrada vo výmere 3 m2 v k. ú.
Petržalka boli žiadatelia o podmienkach informovaní a s podmienkami súhlasia.
Z uvedeného dôvodu je potrebné opätovne pristúpiť k prerokovaniu návrhu na predaj
novovytvoreného pozemku na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol predmetom rokovania odborných komisií a miestnej rady dňa 20.09.2022.
Miestna rada prerokovala predložený materiál a odporučila ho schváliť. Stanoviská
komisií sú súčasťou materiálu.
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KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 588 a nasledujúcich zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Predávajúci:

Mestská časť Bratislava - Petržalka
so sídlom:
Kutlíková 17, 851 12 Bratislava
IČO:
00603201
konajúca:
Ján Hrčka, starosta
(ďalej spolu ako „Predávajúci“)

Kupujúci:

Ladislav Szalacsi, rod. Szalacsi
trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej ako „Kupujúci 1“)
a
Eva Hipká, rod. Szalacsiová
trvale bytom:
narodená
rodné číslo
štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej ako „Kupujúci 2“)
(Kupujúci 1 a Kupujúci 2 spolu aj ako „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Predávajúci je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností, vedených Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom, okres: Bratislava V, obec: Bratislava - Petržalka,
katastrálne územie: Petržalka, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, a to:

-

pozemok parcely registra „C“, s parcelným číslom: 4098, druh pozemku: záhrada, v celkovej
výmere 327 m²,

2.

Zmluvné strany zároveň predkladajú Geometrický plán na oddelenie pozemkov č. 28A/2020
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k pozemkom parc. č. 4098/8 a 4100/11 zo dňa 03.04.2020, vyhotoviteľa: GEO NOVA, s.r.o.,
Tokajícka 22, 821 03 Bratislava, IČO: 52 472 001, autorizačne overený dňa 24.04.2021 Ing.
Ondrej Kozlovský, Geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Bratislava
katastrálnym odborom, pod č. G1 – 845/2020 dňa 06.05.2020 (ďalej ako „Geometrický plán“).
3.

Na základe Geometrického plánu boli okrem iného vytvorené z pôvodnej parcely registra
„C“ č. 4098 o výmere 327 m2, záhrada nové parcely, a to:
a) parcela registra „C“ č. 4098/7 o výmere 324 m2 záhrada,
b) parcela registra „C“ č. 4098/8 o výmere 3 m2 záhrada.

4.

Predmetom prevodu sú nehnuteľností, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom, okres: Bratislava V, obec: Bratislava - Petržalka, katastrálne územie: Petržalka,
evidované na liste vlastníctva č. 1, a to:

-

pozemok parcely registra „C“, s parcelným číslom: 4098/8, druh pozemku: záhrada, v celkovej
výmere 3 m², ktorý vznikol z parcely registra „C“ č. 4098 o výmere 327 m2, záhrada na základe
Geometrického plánu
(ďalej ako „Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet prevodu“).
Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1.

Predávajúci sa zaväzuje previesť Nehnuteľnosti Kupujúcim za dohodnutú kúpnu cenu
a Kupujúci sa zaväzujú Nehnuteľnosti prijať a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.

2.

Kupujúci nadobúdajú Nehnuteľnosti
v spoluvlastníckom podiele 1/2.

do

podielového

spoluvlastníctva,

každý

Článok III.
KÚPNA CENA
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Predmet prevodu predstavuje celkovú sumu
600 € (ďalej ako „Kúpna cena“).

Článok IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Kupujúci podpisom na tejto Zmluve vyhlasuje, že Kúpna cena bola uhradená pred podpisom
tejto Zmluvy.
Článok V.
STAV PREVÁDZANÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

1.

Predmet prevodu je podľa Predávajúceho v riadnom stave a bez vád.

2.

Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Predmetu
prevodu, na ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť.
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3.

Kupujúci týmto vyhlasujú, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámili so stavom Predmetu
prevodu, tento stav im je dobre známy a Predmet prevodu v tomto stave nadobúdajú.

4.

Predávajúci ubezpečuje Kupujúcich, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená, reštitučné nároky a ani iné práva tretích osôb okrem tých, ktoré sú výslovne
uvedené na príslušných listoch vlastníctva, a to:

PREDKUPNE PRAVO V PROSPECH KERSAN S R.O. /ICO 31363245/ NA P.C.5789/6 PODLA
V-748/94
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO: 36 361 518), podľa
geometrického plánu č.194-1/2011 na pozemku reg. C KN parc.č.5284/20, 5284/21, 5485/5, 5485/43,
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x110kV vedenie č.V8815 na trase RZ Čulenova - RZ
Ovsište. Z-19157/12
Vecné bremeno na pozemky reg. C-KN parc.č. 5284/20, 5284/21, 5485/5 spočívajúce v práve: a)
zriadenia a uloženia stavebného objektu S0 01 Káblové VN vedenie, b) užívania, prevádzkovania,
opravy a odstránenia stavebného objektu S0 01 Káblové VN vedenie v rozsahu vyznačenom GP č. 0034/2015 (úr.overenie pod č. 2471/15) a GP č. 003-2/2015 (úr.overenie pod č. 2700/15) v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO: 36361518), V-17110/16 zo dňa 07.07.2016
Vecné bremeno - spočívajúceho na nehnuteľnosti pozemky registra C KN parc. č. 5736, 5756
v povinnosti strpieť: a) zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k stavbe
'Rodinný dom v k. ú. Petržalka' v Bratislave, k. ú. Petržalka (ďalej len 'vodovodná prípojka a
vodomerná šachta' v príslušnom tvare), b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie
vodovodnej prípojky a vodomernej šachty, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.
19032018, úradne overenom dňa 19.04.2018, pod číslom805/2018, c) vstup osôb a vjazd vozidiel z
dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na
pozemky, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 19032018, úradne overenom dňa
19.04.2018, pod číslom 805/2018, v prospech vlastníka nehnuteľnosti rozostavanej stavby bez súp. č.
na pozemku registra C KN parc. č. 5758/14,podľa V-22678/2018 zo dňa 04.10.2018.Uznesenie OS BA I
č.k. 9C 143/99-11 zo dňa 11.6.2001 - Predbežné opatrenie na stavbu pop.č.2984 naparc.č.5797/1Kopčianska 90 (Uznes. KS BA 17Co 414/00-37)
Vecné bremeno v práve výstavby a užívania polyfunkčného objektu na parc.č.203/2 v
prospech Investičná a obchodná spoločnosť Bratislava, s.r.o., ičo:35737981 v zmysle zmluvy zo dňa
28.11.2002 podľa V-338/03 zo dňa 28.2.2003Vecné bremeno v prospech spoločnosti RAINSIDE s.r.o.,
IČO: 31386946 v rozsahu ustanovenia § 66 ods.1písm.a) zákona o elektronických komunikáciach, t.j.
oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti na
pozemku C KN parc.č.4275, 4235, 4123, 5570,5616. Z-17385/14
Vecné bremeno podľa § 66 ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách povinnosť umožniť zriaďovať a prevádzkovať verejné telekomunikačné siete a stavať
ich vedenia na cudzích pozemkoch registra C KN parc. č. 5342, 5341/16, 5284/21, v prospech
RAINSIDE s.r.o. (IČO 31386946), Z-2940/15Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o
výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vprospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., IČO: 36361518, podľa geom. plánu č. 207-13/2015(over.č. 2552/15) na pozemkoch reg.
C-KN parc. č. 5875/23, 5875/86 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x110 kV VVN linka č.
V8827 na trase Podunajské Biskupice - Karlova Ves, Z-22623/15
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, podľa
geom. plánu č. 207-14/2015(over.č. 2553/15) na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5875/23, 5875/86 týkajúce
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sa elektroenergetického zariadenia: 1x110 kV VVN linka č. V8836 na trase Petržalka 1 - Matador, Z22625/15Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačnýzákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vprospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, podľa
geom. plánu č. 207-9/2015 (over.č. 2513/15) na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5813, 5834/1, 5834/3,
5834/4, 5875/23, 5875/86 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV VVN linka č. V8827 na
trase Podunajské Biskupice - Karlova Ves alinka č. V8836 na trase Petržalka 1 - Matador, Z-22627/15
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačnýzákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vprospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, podľa
geom. plánu č. 207-10/2015(over.č. 2530/15) na pozemku reg. C-KN parc. č. 5722 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 2x110 kVVVN linka č. V8895 na trase Matador - Lamač a linka č.
V8836 na trase Petržalka 1 - Matador, Z-22628/15
Právo vyplývajúce z vecného bremena - in personam na nehnuteľnosť pozemok registra C KN
parc.č.5073/117podľa GP ov.č. G1-29/2020 na dobu neurčitú, spočívajúceho v povinnosti povinného
strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie a prevádzku lávky pre peších a cyklistov podľa V16201/16 zo dňa 30.06.2016 a R-391/2020.Vecné bremeno in personam do katastra nehnuteľností
spočívajúceho: Právo zriadenia a uloženia káblového elektrického vedenia na pozemkoch registra C
KN parcelné číslo 5284/20, 5284/21, 5341/16, 5351, 5353/61,5285/5 v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 002-2/2015, úradne overenom pod č. 1985/2015, právo užívania,
prevádzkovania, opravy a odstránenia týchto zariadení v p r o s p e c h Západoslovenská distribučná,
a.s., (IČO: 36 361 518), Čulenova 6, 816 47 Bratislava na základe zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa V-17102/2016 zo dňa 04.07.2016.
Vecné bremeno 'in rem' spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra C KN parc. č.
5676 strpieť: a) zriadenie a uloženie elektrickej prípojky, b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a
odstránenie elektrickej prípojky v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. overenia 150/16, c)
vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky
na zaťaženej nehnuteľnosti v celosti, v prospech každodobého vlastníka pozemkov registra C KN
parc. č. 5677/3, 5677/4 a stavby so súpis. č. 3963,postavenej na parc. č. 5677/4, podľa V-27820/2017 zo
dňa 5.4.2018.
Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciach, v prospech spoločnosti VNET a.s. (IČO: 35 845 007) ako oprávneného, spočívajúce v
práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemkoch registra C KN
parc.č.5105/87, 5215/13, 5287/38,5485/5 v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.359/2017
úradne overenom dňa 04.04.2018 podč.163/2018, Z-8097/2018.
Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciach spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
pozemkoch registra C KNparc.č.5485/5, 5287/42, 5287/37 a 5341/14 v prospech spoločnosti Orange
Slovensko a.s. IČO: 35 697 270, Z-9095/18.
Vecné bremeno in personam na pozemok registra C KN parc.č. 5875/23 spočívajúce v
povinnosti strpieť: a) zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia v rámci stavby 'BA, Úprava
22kV, VN 112, 464, 1081,1082 VNK' b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenia
elektroenergetického zariadenia a to v rozsahu vymedzenom geometrickými plánmi č. 148.3/2017,
148.32/2017, 148.31/2017 a 148.37/2017 vyhotovenými JUMI s.r.o. c) vstup osôb a vjazd vozidiel z
dôvodu prevádzky, údržby opráv a rekonštrukcie elektroenergetického zariadenia oprávneným z
vecného bremena a ním povereným osobám a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
vrátane činností uvedených pod písm. a) a b) v rozsahu vymedzenom geometrickými plánmi č.
148.3/2017, 148.32/2017, 148.31/2017 a 148.37/2017 vyhotovenými JUMI s.r.o. v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518, podľa V-24921/2018 zo dňa 13.12.2018Vecné
bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, podľa
geometrického plánu č.130/2019 (over.č. G1-2385/2019) na pozemku CKN parc. č. 3093/5, týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia:1x110 kV VVN linka č. 8898 na trase VE Čunovo - Petržalka, Z23317/2019
Vecné bremeno k pozemku registra C KN parc.č. 4277 v prospech vlastníka pozemkov
registra C KN parc.č.4313/1, 4313/2, 4314 spočívajúce v práve: a) zriadenia a uloženia NN prípojky, b)
užívania, prevádzkovania, opravy, odstránenia NN prípojky k stavbe 'Rodinný dom' a to v rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne č. 2497/2019, c) vstup osôb, vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky,
údržby, opráv, rekonštrukcie NN prípojky podľa V-17147/2020 zo dňa 04.08.2020 (GP č. overenia G11264/2020)Vecné bremeno na pozemok registra C KN parc.č. 3918 spočívajúce v povinnosti strpieť: a)
zriadenie a uloženie elektrickej prípojky, b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie
elektrickej prípojky k stavbe 'Rodinný dom Prokopova,' a to v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom overovacie č. G1-529/2020, c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv
a rekonštrukcie elektrickej prípojky na zaťaženej nehnuteľnosti v celosti, v prospech vlastníka
pozemku registra C KN parc.č. 3497 a stavby rodinný dom so súp.č. 1100 na pozemku parc.č. 3497
podľa V-21477/2020 zo dňa 24.09.2020
Vecné bremeno na pozemok registra C KN parc.č.4121/1 spočívajúceho v povinnosti strpieť: a)
zriadenie a uloženie NN prípojky k stavbe 'Provinciálny dom Kremnická 19,' (ďalej len 'NN prípojka'
v príslušnom tvare), b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie NN prípojky, a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. G1-692/2020, úradne overený dňa 08.04.2020, c) vstup osôb a
vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie NN prípojky na povinný pozemok
v celosti, v prospech vlastníka pozemku registra C KN parc.č.4082/1 a stavby súpis.č.3534
naparc.č.4082/1 a na pozemok registra C KN parc.č.4085/1 a stavbu súpis. č.2003 na parc.č.4085/1,
podľa V-21475/2020 zo dňa 16.10.2020Vecné bremeno v zmysle § 66 ods. 1 pís. a) a ods. 2 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v prospech spoločnosti VNET a.s. (IČO 35 845 007) ako
oprávneného, spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na
pozemku registra C KN parc. č. 5789/5 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 340/2020
úradne overenom pod č. G1-2212/2020, Z-22102/2020.
Článok VI.
INÉ DOJEDNANIA
1.

Predávajúci vyhlasuje, že do dňa podpísania tejto Zmluvy Zmluvnými stranami neurobil
žiadny právny úkon, smerujúci k prevodu vlastníckeho práva alebo odplatného alebo
bezodplatného užívacieho práva k Predmetu prevodu alebo smerujúci k obmedzeniu
prevodu vlastníckeho práva alebo smerujúci k zaťaženiu vyššie uvedených Nehnuteľností,
najmä neuzavrel s inou osobou ohľadom Predmetu prevodu zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu alebo záložnú zmluvu,
nevložil predmet prevodu ako nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, neuzavrel dohodu
o zriadení vecného bremena alebo nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke.

2.

Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok nie je začaté konkurzné konanie, vyhlásený
konkurz alebo exekučné konanie.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili v riadnom
splnení svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

4.

V prípade, ak sa niektoré vyhlásenie ukáže ako nepravdivé alebo budú pred alebo po
nadobudnutí vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam Kupujúcim uplatnené nároky tretích
osôb k Nehnuteľnostiam, poškodená Zmluvná strana má právo na odstúpenie od tejto
Zmluvy a na súvisiacu náhradu škody.
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Článok VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PREVODU
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci odovzdá Predmet prevodu do užívania
Kupujúcim do piatich (5) pracovných dní odo dňa právoplatného povolenia vkladu
vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúcich. Všetky náklady spojené s
užívaním Nehnuteľnosti až do jeho odovzdania bude znášať v plnom rozsahu Predávajúci.

2.

Predávajúci výslovne vyhlasuje, že ako užívateľ Predmetu prevodu riadne uhrádzal všetky
náklady spojené s jeho užívaním a ku dňu podpísania tejto Zmluvy nie sú evidované žiadne
nedoplatky za služby spojené s užívaním Predmetu prevodu. V prípade, ak sa toto
vyhlásenie Predávajúceho ukáže v budúcnosti ako nepravdivé, nesie Predávajúci plnú
zodpovednosť za dodatočnú úhradu takto vzniknutých nedoplatkov, vrátane súvisiacich
pokút, úrokov z omeškania a iných sankcií a tiež zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú
Kupujúcim v príčinnej súvislosti so skutočnosťami uvedenými v tejto Zmluve.

Článok VIII.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PODANIE NÁVRHU NA VKLAD VLASTNÍCKEHO
PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
1.

Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k Predmetu prevodu (špecifikovaného v článku I. tejto
Zmluvy) na základe právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho
odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu do katastra
nehnuteľností.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na začatie katastrálneho konania predložia Kupujúci na
príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, bezodkladne po úhrade celej Kúpnej ceny
v zmysle článku IV tejto Zmluvy. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva ako aj s overovaním podpisov uhradia Kupujúci.

3.

V prípade, ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor preruší konanie o návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Kupujúcich sú
Kupujúci oprávnení zabezpečiť odstránenie nedostatkov návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností alebo tejto Zmluvy, prípadne jeho príloh, a to aj v mene
Predávajúceho.

4.

V prípade, ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne konanie o návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Kupujúcich,
zmluvné strany sú povinné vrátiť vzájomné plnenia vyplývajúce z tejto Zmluvy.

5.

Zmluvné strany splnomocňujú Advokátsku kanceláriu Prachová & Partners, s.r.o., so sídlom
Pribinova 20, 811 09 Bratislava, IČO: 50 491 300 na elektronické podanie návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ako aj na ďalšiu komunikáciu s príslušným
Okresným úradom, Katastrálnym odborom, čo zmluvné strany potvrdzujú podpisom na tejto
Zmluve.
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinky
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vkladu nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu,
katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech
Kupujúcich do katastra nehnuteľností.
2.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo
nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť
zostávajúcej časti Zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti alebo
nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť
dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu
sledovanému dotknutými ustanoveniami.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku
potrebnú vzájomnú súčinnosť k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z
tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú druhou stranou
na jej poskytnutie písomne vyzvané.

4.

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto
Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

5.

Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú
určité a zrozumiteľné, Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v
tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu Zmluvy rozumejú a na
znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú.
V Bratislave dňa ________2021

__________________________
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ján Hrčka, starosta
Predávajúci
/úradne osvedčený podpis/

V Bratislave dňa ________2021

__________________________
Ladislav Szalacsi
Kupujúci 1

V Bratislave dňa ________2021

__________________________
Eva Hipká
Kupujúci 2
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Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 5. septembra 2022 od 17:30 hod. - online
Na začiatku rokovania boli prítomní:
predseda komisie:
Mgr. Ivan Uhlár,
členovia komisie:
Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na
vedomie členom komisie
Erich Stračina (prítomný len na časť bodov programu)
Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann

Návrh na predaj novovytvoreného poz. Reg. „C“ KN p. č. 4098_8 pre Ladislava
Szalacsiho a Evu Hipkú r. Szalacsiovú prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál, pôvodne zaradený ako bod č. 14, bol vzhľadom na prítomnosť žiadateľky presunutý
ako bod 3. Materiál predstavil tajomník komisie. Následne vystúpila p. Hipká, ktorá
sumarizovala doterajší stav. Po krátkej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.

Predseda komisie poďakoval členom komisie a všetkým prizvaným hosťom s tým, že
rokovanie komisie bolo skončené o 21:19.
Bratislava,16.09.2022

Mgr. Ivan Uhlár
predseda komisie v.r.

Za správnosť:
Mgr. Viktor Baumann, tajomník komisie
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Výpis uznesení zo zasadnutia
Finančná komisia 2022
Zápisnica zo zasadnutia FK – 7.9. 2022 o 16:30 hod. online
Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták , Mráz, Šmíd
Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik, Vydra
11. Návrh na predaj novovyt_ poz_ reg „C“ KN p. č. 4098_8 pre Ladislava Szalacsiho a
Evu Hipkú r. Szalacsiovú prípad hodný osobitného zreteľa
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Branislav Kleinert
predseda komisie

Schválený
materiál

Neschválený
materiál

Komisia správy majetku
a miestnych podnikov

áno

nie

Finančná komisia

áno

nie

Miestna rada

áno

nie

Komisia

Poznámky komisie
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