Kúpna zmluva
č. 04 88 00 30 21 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
: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta
Peňažný ústav
: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu
: IBAN SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT CEKOSKBX
Variabilný symbol : 488003021
IČO
: 00603481
(ďalej aj ako „predávajúci“)
a
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.
Legionárska 10, 811 07 Bratislava
Zastúpená
Peňažný ústav
Číslo účtu
BIC – SWIFT
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa vložka č. 6797/B
(ďalej aj ako „kupujúci“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to pozemkov
registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 885/13 - ostatné plochy vo výmere 929 m²
a parc. č. 545 – ostatné plochy vo výmere 3114 m², oba zapísané na LV č. 1656.
2. Geometrickým plánom č. 28/2020 vypracovaným Ing. Ivanom Paulenom dňa
28.05.2020, autorizačne overeným Ing. Mariannou Stanovou dňa 28.05.2020 a úradne

overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 11.06.2020 pod č. G1
1100/2020 bol z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545
– ostatné plochy vo výmere 3114 m², zapísaného na LV č. 1656 odčlenený pozemok registra
„C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/4 – ostatné plochy vo výmere 16
m². Tento geometrický plán je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy.
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti,
a to pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 - ostatné
plochy vo výmere 929 m² a parc. č. 545/4 – ostatné plochy vo výmere 16 m² (ďalej len
„nehnuteľnosti“).
Čl. 2
Kúpna cena
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 3 za kúpnu cenu
celkom 1 000 500,00 Eur (slovom: jeden milión päťsto Eur) kupujúcemu, ktorý
nehnuteľnosti za túto cenu kupuje.
2. Kúpna cena za pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto parc. č.
885/13 a parc. č. 545/4 bola stanovená na základe vzájomnej dohody predávajúceho a
kupujúceho formulovanej v uznesení č. 604/2020 mestského zastupiteľstva Hlavného mesta
SR Bratislavy zo dňa 22.10.2020. Celková kúpna cena za pozemky registra „C“ katastra
nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, bola vzájomne dohodnutá v
sume 1 000 500,00 Eur.
3. Kúpnu cenu v sume 1 000 500,00 Eur kupujúci zloží najneskôr do 40 dní odo dňa
uzatvorenia tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami do notárskej úschovy notárky, JUDr.
Martiny Mikušovej, so sídlom Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava (ďalej len „notár“ a
„notárska úschova“) na základe Zápisnice o notárskej úschove 1, pričom uvedená kúpna cena
bude vyplatená predávajúcemu prostredníctvom notárskej úschovy 1 spôsobom podľa bodu 4.
tohto článku. Náklady na notársku úschovu 1 sa zaväzuje znášať kupujúci v celom rozsahu.
Kupujúci je povinný do 5 pracovných dní odo dňa vydania Zápisnice o notárskej úschove 1
v zmysle tohto článku, odovzdať predávajúcemu originál alebo úradne overenú fotokópiu
tejto zápisnice, preukazujúcej zloženie kúpnej ceny do notárskej úschovy.
4. Podľa Zápisnice o notárskej úschove notár uvoľní kúpnu cenu uloženú v notárskej
úschove na účet predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo budú notárovi doložené
dokumenty:
- rovnopis alebo úradne overená fotokópia tejto zmluvy,
- originál alebo úradne overená fotokópia rozhodnutia vydaného Okresným úradom
Bratislava, Katastrálnym odborom o povolení vkladu vlastníckeho práva
k nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy, z ktorého vyplynie, že vlastníkom
nehnuteľností je kupujúci
- výpis z listu vlastníctva na právne účely, z ktorého bude vyplývať, že výlučným
vlastníkom nehnuteľností je kupujúci a že nehnuteľnosti sú bez ťarchy..
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena musí byť uhradená najneskôr do 90 dní odo
dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, pričom za uhradenie kúpnej ceny sa
považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu, príde
k prerušeniu vkladového konania zmluvné strany sa dohodli, že sa stanovená lehota primerane
predĺži.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezloží kúpnu cenu do notárskej
úschovy 1 riadne a včas, 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 nezložením kúpnej ceny do notárskej úschovy vo výške presahujúcej výšku
zmluvnej pokuty. Uvedené platí i v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu cez notársku
úschovu v zmysle tejto Zmluvy.

Čl. 3
Vyhlásenia predávajúceho
2. 1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy,
vecné bremená, vecné práva ani iné práva a právne povinnosti alebo iné vady, ktoré by
akýmkoľvek spôsobom obmedzovali jeho vlastnícke právo, ktoré kupujúci k nehnuteľnostiam
nadobudne na základe zmluvy, okrem súdneho konania vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, vo veci dovolania voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave
pod sp. zn. 6Co/86/2017-157 zo dňa 25.9.2019 o určenie vlastníckeho práva k pozemku,
v ktorom žalobcom je Teodor Gáfor, bytom Čmelíková 11, 821 02 Bratislava a žalovaným je
hlavné mesto SR Bratislava. Vyhlásením Predávajúceho o prebiehajúcom súdnom konaní
v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy nie je dotknutá platnosť a aplikovateľnosť
ustanovenia článku 5 bod 6 tejto Zmluvy. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach
nestojí žiadna stavba vo vlastníctve predávajúceho. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť
o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie
vlastníctva k nehnuteľnostiam.
3. Predávajúci sa zaväzuje uvádzať v zmluve výhradne pravdivé a úplné vyhlásenia,
ktoré neskresľujú skutkový stav uvedený v zmluve. Predávajúci potvrdzuje, že vyhlásenia
uvedené v tomto čl. 3 zmluvy sú pravdivé, úplné a nie sú zavádzajúce.
4. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností, vrátane všetkých ich
súčastí a príslušenstva k nim, ktoré sú súčasťou pozemku a je v plnom rozsahu oprávnený
uzavrieť zmluvu.
5. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti nadobudol v súlade s príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a že z jeho strany neboli podané žiadne návrhy na zápis
akýchkoľvek práv k nehnuteľnostiam alebo k akejkoľvek ich časti do katastra nehnuteľností
k ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že
nemá vedomosť, že by bol podaný zo strany akejkoľvek tretej osoby návrh na zápis
akýchkoľvek práv k nehnuteľnostiam.
6. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti nie sú predmetom žiadnej nájomnej,
podnájomnej alebo inej zmluvy, ktorou by tretia osoba nadobudla akékoľvek užívacie práva k
nehnuteľnostiam.
Čl. 5
Osobitné ustanovenia
1. Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
na svojom zasadnutí konanom dňa 22. 10. 2020 uznesením č. 604/2020 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 je na základe vydaného územného rozhodnutia č. 986/39423/2011/STA/Klo-UR
zo dňa 19. 10. 2011, právoplatného dňa 04.01.2019, oprávnený na dotknutých pozemkoch
realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“.

2. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľností uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy je mu
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. Uvedeným ustanovením nie je
dotknutá zodpovednosť predávajúceho za vady predávaných nehnuteľností.
3. Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov
magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, a to so súborným stanoviskom sekcie dopravy
zo dňa 04.08.2020, stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 28.08.2019, stanoviskami
oddelenia životného prostredia zo dňa 05.08.2019 a 17.08.2020, stanoviskami oddelenia
tvorby mestskej zelene zo dňa 18.06.2019 a 27.7.2020, stanoviskami oddelenia usmerňovania
investičnej činnosti zo dňa 19.07.2019 a 30.07.2020, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou č. 2
tejto zmluvy, a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. Kupujúci
berie na vedomie vyššie uvedené stanoviská, pričom sa zaväzuje dodržiavať podmienky v
nich stanovené. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že po vybudovaní stavieb komunikácií a
chodníkov na predmete predaja zachová ich verejnú prístupnosť, a to v rozsahu dodatočne
stanovenom v zmysle Memoranda o spolupráci uzatvoreného medzi kupujúcim a
predávajúcim dňa 20.10.2020.Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. Zmluvné
strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto zmluve a/alebo v
platných právnych predpisoch. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené zmluvnej
strane, ktorej je adresované. Odstúpením táto zmluva zaniká od počiatku a zmluvné strany sú
povinné vrátiť si všetko, čo si navzájom plnili.
4. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ostatnými platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
5. Ak po uzavretí zmluvy nastane právna situácia, s ktorou príslušné právne predpisy
spájajú vznik bezdôvodného obohatenia na strane predávajúceho, predávajúci je povinný
vydať kupujúcemu bezdôvodné obohatenie najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy
kupujúceho predávajúcemu, a to spôsobom stanoveným v takejto písomnej výzve. Ak to bude
možné podľa príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, toto
ustanovenie zmluvy sa použije aj v prípade neplatnosti alebo neúčinnosti zostávajúcej časti
zmluvy.
6. Ak vlastnícke právo kupujúceho k pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú.
Staré Mesto, parc. č. 885/13 - ostatné plochy vo výmere 929 m², zanikne v celosti kedykoľvek
po uzavretí zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných záväzkov predávajúceho alebo z iných
dôvodov na strane predávajúceho a súčasne nepôjde o právnu situáciu, s ktorou príslušné
právne predpisy spájajú povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu bezdôvodné obohatenie,
kupujúcemu vzniká proti predávajúcemu pohľadávka na zaplatenie sumy rovnajúcej sa výške
zaplatenej kúpnej ceny. Ak vlastnícke právo kupujúceho k pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 - ostatné plochy vo výmere 929 m², zanikne
len v časti kedykoľvek po uzavretí zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných záväzkov
predávajúceho alebo z iných dôvodov na strane predávajúceho a súčasne nepôjde o právnu
situáciu, s ktorou príslušné právne predpisy spájajú povinnosť predávajúceho vydať
kupujúcemu bezdôvodné obohatenie, kupujúcemu vzniká proti predávajúcemu pohľadávka na
zaplatenie alikvotnej časti kúpnej ceny. Sumu podľa predchádzajúcich dvoch viet sa
predávajúci zaväzuje zaplatiť kupujúcemu najneskôr do 60 dní od doručenia písomnej výzvy
kupujúceho predávajúcemu, a to spôsobom stanoveným v takejto písomnej výzve, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Ak to bude možné podľa príslušných právnych predpisov
platných v Slovenskej republike, toto ustanovenie zmluvy sa použije aj v prípade neplatnosti
alebo neúčinnosti zostávajúcej časti zmluvy
Čl. 6

Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Táto 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 právoplatným rozhodnutím Okresného úradu
Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
v prospech kupujúceho. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené
s vlastníctvom nehnuteľností.
4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci najneskôr do 5 pracovných
dní od doručenia zápisnice o zložení kúpnej ceny do notárskej úschovy kupujúcim v zmysle
čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje spolu s doručením zápisnice o zložení kúpnej
ceny do notárskej úschovy doručiť predávajúcemu aj správny poplatok v podobe kolkov,
potrebných pre podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
V prípade, ak si predávajúci nesplní povinnosť podať návrh na vklad do katastra
nehnuteľností v zmysle tohto bodu zmluvy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva
sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami zmluvy s výnimkou tých
ustanovení, z ktorých povahy je zrejmé, že trvajú i po povolení vkladu vlastníckeho práva
v zmysle tejto zmluvy.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

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. Túto zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane z akéhokoľvek dôvodu celkom alebo z
sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V takomto
prípade sa obe zmluvné strany bezodkladne po tom, čo sa niektoré ustanovenia stanú
neplatnými, zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby boli neplatné ustanovenia
nahradené novými platnými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú
hospodárskemu účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami.
5. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 8-ich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú
určené pre potreby konania pred Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, o povolení
vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, dve vyhotovenia sú určené pre kupujúceho
a štyri vyhotovenia zmluvy sú určené predávajúcemu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia tejto
zmluvy po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, najneskôr však
do 3 pracovných dní odo dňa podania návrhu do katastra nehnuteľností.

V Bratislave, dňa 22.1.2021

V Bratislave, dňa 19.1.2021

Predávajúci:
hlavné mesto SR Bratislava

Kupujúci:
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

________________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

________________________________
Ing. Dušan Peško
podpredseda predstavenstva

________________________________
Ing. Zoltán Müller
predseda predstavenstva

