
ZMLUVA O USPORIADANÍ VZŤAHOV, 

DAROVACIA ZMLUVA, 

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A 

ZMLUVA O ZRIADENÍ PREDKUPNÉHO PRÁVA 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

OBDAROVANÝ 

Názov:  Hlavné mesto SR Bratislava 

So sídlom:   Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 

IČO:                                 00 603 481 

Zastúpený:  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

So sídlom:   Junácka 1, 832 91  Bratislava 

IČO:                                 00 603 317 

Zastúpený:  EKO - podnik verejnoprospešných služieb 

So sídlom:   Halašova 20, 832 90 Bratislava 

IČO:                                 00 491 870 

Konajúci prostr.:  Mgr. Vladimír Mikuš, riaditeľ podniku 

(ďalej aj „Obdarovaný“) 

 

a 

 

DARCA 

Názov:    Star still s.r.o. 

So sídlom:    Odbojárov 3,  831 04 Bratislava  

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

103826/B 

Zastúpený         Július Ecker 

IČO:    48 136 646 

(ďalej aj „Darca“ a spolu s Obdarovaným aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú v zmysle ust. § 628 a iných príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov túto 

 

zmluvu o usporiadaní vzťahov, darovaciu zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena a zmluvu 

o zriadení predkupného práva 

(ďalej len ako „Zmluva“). 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia  

 

2.1 Obdarovaný je hlavným mestom Slovenskej republiky a teda samosprávnou jednotkou. Jeho 
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právomoci a postavenie upravuje zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v platnom znení (ďalej len „Zákon o Bratislave“). Pri tomto úkone je zastúpený 

Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorá je územným samosprávnym a správnym celkom 

Bratislavy, pričom táto mestská časť je zastúpená príspevkovou organizáciou zriadenou 

postupom podľa Zákona o Bratislave, v spojení s uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990. Príspevková 

organizácia EKO – podnik verejnoprospešných služieb vykonáva správu majetku Mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto alebo majetku, ktorý bol tejto mestskej časti zverený Hlavným mestom SR 

Bratislavou.  

 

2.2 Darca je právnickou osobou založenou podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“).  

 
2.3 Darca je výlučným vlastníkom stavby – Bufetu Kuchajda, umiestneného na časti pozemku parc. č. 

15119 registra „C“, ostatné plochy (celkovo o výmere 18.290 m²), vedeného na liste vlastníctva č. 

2382 v k.ú.: Nové Mesto (ďalej len „Pozemok“) v podiele 1/1 k celku. Vlastníkom Pozemku, na 

ktorom je Bufet Kuchajda postavený, je Obdarovaný. Bufet Kuchajda je v čase uzavretia tejto 

zmluvy ako stavba zapísaný v katastri nehnuteľností, a to so súpisným číslom 13683, na liste 

vlastníctva č. 6585, vedeného pre k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, okres Bratislava 

III.  

 
2.4 Zmluvné strany konštatujú, že Bufet Kuchajda bol postavený bez stavebného povolenia, avšak 

neskôr bola táto stavba dodatočne povolená k užívaniu rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 263/2018/ÚKSP/STEA-60 zo dňa 17.07.2018, právoplatným dňa 10.8.2018.    

 

Článok III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda o užívaní, hospodárení a usporiadaní vzťahov týkajúcich sa 

Bufetu Kuchajda, bezodplatný prevod vlastníckeho práva k tejto stavbe, úprava iných práv 

a povinností Zmluvných strán s týmto súvisiace a zároveň aj vecné bremeno a predkupné právo 

v prospech Obdarovaného in rem. 

 
3.2 Vlastníkom Pozemku, na ktorom je Bufet Kuchajda postavený podľa špecifikácie v bode 2.3 tejto 

Zmluvy, je Hlavné mesto SR Bratislava. Pozemok je v správe Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, ktorý ho ďalej dal do správy svojej príspevkovej organizácii EKO – podnik 

verejnoprospešných služieb.  

 

Článok IV. 

Osobitné dojednania  

 

4.1 Zmluvné strany týmto uvádzajú, že majú záujem na širšom usporiadaní vzájomných vzťahov 

súvisiacich s Bufetom Kuchajda a jeho legalizáciou. Ich zmluvné záväzky, ktoré na seba preberajú 

touto Zmluvou, sú preto výsledkom mnohých rokovaní o ich usporiadaní v súlade 

s ekonomickým, organizačným a právnym prínosom vo vzťahu k existencii tejto stavby.    
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4.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Obdarovaný poskytol Darcovi svoj súhlas s dočasným 

zriadením Bufetu Kuchajda ako stavby na Pozemku v jeho vlastníctve, a to výlučne za podmienok 

uvedených v tejto Zmluve. Základným predpokladom udelenia tohto súhlasu je preto riadne 

a včasné plnenie povinností Darcom podľa tejto Zmluvy tak, aby bol zachovaný zmysel a účel 

spravodlivého a komplexného usporiadania vzťahov týkajúcich sa Bufetu Kuchajda.    

 
4.3 Zmluvné strany konštatujú, že Darca po dodatočnom povolení stavby podal návrh na zápis 

Bufetu Kuchajda ako stavby do katastra nehnuteľností v zmysle platných právnych predpisov, 

čomu bolo vyhovené. Bufet Kuchajda je v súčasnosti evidovaný na liste vlastníctva č. 6585, 

vedenom pre k.ú. Nové Mesto.    

 

 

4.4 Obdarovaný týmto vyhlasuje, že za účelom dodatočného povolenia stavby stavebným úradom 

udelil Darcovi súhlas na dočasné umiestnenie Bufetu Kuchajda na predmetnom Pozemku 

v súlade s vymedzením podľa príloh tejto Zmluvy. Darca týmto berie na vedomie, že tento súhlas 

je možné odvolať, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve a nemá voči tomu žiadne 

námietky.  

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Darca je oprávnený užívať Bufet Kuchajda výlučne na 

účely určené v dodatočnom povolení užívania stavby, stavbu udržiavať na vlastné náklady 

a zodpovednosť v dobrom stave a vynaložiť maximálnu starostlivosť o jej zachovanie, 

zveľaďovanie a údržbu.  

 

Článok V. 

Darovanie a prevod vlastníckeho práva 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Darca týmto bezodplatne prevádza na Obdarovaného svoje 

výlučné vlastnícke právo k Bufetu Kuchajda, a to ku dňu desiateho (10) výročia dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o dodatočnom povolení užívania stavby vydané 

príslušným stavebným úradom tak, ako je to opísané v bode 2.4. Obdarovaný týmto dar v podobe 

výlučného vlastníckeho práva k Bufetu Kuchajda v celosti s vďakou prijíma.    

 

5.2 Všetky úradné povolenia a súhlasy od príslušných orgánov verejnej správy súvisiace s prevodom 

vlastníckeho práva k Bufetu Kuchajda na Obdarovaného je oprávnený si zabezpečiť Obdarovaný 

sám na náklady Darcu, na čo ho týmto Darca výslovne splnomocňuje.  

 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Bufetu Kuchajda 

podľa tejto Zmluvy je Obdarovaný oprávnený podať kedykoľvek po uplynutí doby uvedenej 

v bode 5.1 tohto článku Zmluvy. 

 

5.4 V prípade, že vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy nebude z akéhokoľvek dôvodu 

povolený, resp. príslušný správny orgán vyzve ktorúkoľvek zmluvnú stranu na odstránenie 

nedostatkov podania, zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne a na vlastné náklady obratom 
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vykonať všetky právne úkony, na základe ktorých budú prípadné nedostatky a chyby čo možno 

najskôr odstránené tak, aby bol vklad v zmysle Zmluvy povolený. 

 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Darca je povinný odovzdať Bufet Kuchajda Obdarovanému 

najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa uplynutia doby uvedenej v bode 5.1 tohto článku 

Zmluvy, a to bez potreby akejkoľvek osobitnej výzvy, a to v stave spôsobilom na riadne užívanie, 

plne funkčný, vrátane všetkých dokladov, povolení, súhlasov a rozhodnutí, ktoré sa k Bufetu 

Kuchajda viažu a pasportu budovy. 

 

Článok VI. 

Povinnosti Darcu 

 

6.1 Darca je povinný odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do prevodu vlastníckeho práva na 

Obdarovaného nepretržite zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť udržiavanie Bufetu 

Kuchajda v stave spôsobilom na riadne užívanie, plne funkčnom a s maximálnym možným úsilím 

starostlivého hospodára starať sa o interiér, ako aj o vonkajšie časti stavby. Táto starostlivosť 

zahŕňa najmä, nie však výlučne, bežnú údržbu, opravy a preventívne opatrenia za účelom 

zachovania maximálnej životnosti, funkčnosti a využiteľnosti stavby. Zmluvné strany sa dohodli 

na tom, že táto povinnosť Darcu je splnená, ak bude mať Bufet Kuchajda prinajmenšom rovnakú 

hodnotu a technické parametre ako ku dňu nasledujúcemu po dni, kedy nadobudne 

právoplatnosť rozhodnutie o dodatočnom povolení užívania stavby podľa bodu 2.4 tejto Zmluvy , 

a to v každom čase až do prevodu vlastníckeho práva na Obdarovaného, čo je Darca povinný 

kedykoľvek na požiadanie Obdarovaného preukázať.     

 

6.2 Ak Obdarovaný poruší ktorúkoľvek z povinností podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy, 

Obdarovaný je oprávnený odvolať svoj súhlas s umiestnením Bufetu Kuchajda na jeho Pozemku. 

Ak dôjde k odvolaniu súhlasu s umiestnením Bufetu Kuchajda na Pozemku Obdarovaného, Darca 

je povinný platiť Obdarovanému odplatu vo výške 50,- € denne za užívanie jeho Pozemku 

zastavaného Bufetom Kuchajda, a to odo dňa účinnosti odvolania súhlasu s umiestnením stavby 

podľa prvej vety tohto ustanovenia Zmluvy nepretržite. Darca týmto vyhlasuje, že s ohľadom na 

účel a zmysel tejto Zmluvy a všetkých vzťahov súvisiacich s Bufetom Kuchajda považuje túto 

odplatu za primeranú a nemá voči nej žiadne námietky.       

 

6.3 Darca vyhlasuje, že neuzavrel a ani v budúcnosti neuzavrie žiadne písomné alebo ústne zmluvy 

a dohody, ktoré by mohli obmedziť alebo ovplyvniť výkon vlastníckych práv Obdarovaného 

k Bufetu Kuchajda v budúcnosti, jeho držbu a užívanie, alebo prevod vlastníckeho práva z Darcu 

na Obdarovaného v rozhodnom čase, neposkytol a neposkytne na zmluvnom základe alebo 

mlčky užívacie práva žiadnej tretej osobe bez písomného súhlasu Obdarovaného, nepodpísal 

a nepodpíše žiadnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Bufetu Kuchajda so žiadnou treťou 

osobou a že neudelil a neudelí plnomocenstvo, príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby takúto 

zmluvu, alebo iné písomné dojednanie podpísala za či v mene Darcu. Darca vyhlasuje, že Bufet 

Kuchajda nezaťaží žiadnym vecným právom okrem tých, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy 

a nebude s ním nijako nakladať, vedome či nevedome nedá zámienku na narušenie vzťahov 

založených touto Zmluvou a bude sa k Bufetu Kuchajda správať ako starostlivý hospodár. Pokiaľ 

tak urobí, Obdarovaný je oprávnený odvolať súhlas s umiestnením Bufetu Kuchajda na jeho 
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Pozemku. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu s umiestnením Bufetu Kuchajda na Pozemku 

Obdarovaného, nastávajú rovnaké účinky ako sú uvedené v bode 6.2 tejto Zmluvy 

a Obdarovanému vzniká voči Darcovi nárok na odplatu vo výške 50,- € denne za užívanie jeho 

Pozemku zastavaného Bufetom Kuchajda, a to odo dňa účinnosti odvolania súhlasu 

s umiestnením stavby nepretržite.  

 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odvolaniu súhlasu Obdarovaného 

s umiestnením Bufetu Kuchajda na Pozemku, Obdarovaný má právo kedykoľvek na náklady 

Darcu stavbu Bufetu Kuchajda odstrániť, prípadne Pozemok vypratať, a to bez potreby 

predchádzajúcej výzvy a bez ohľadu na to, či trvá nájomný vzťah týkajúci sa Pozemku, čo Darca 

berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Odstránením Bufetu Kuchajda či vyprataním 

Pozemku nevzniká Darcovi žiadny nárok na náhradu škody, keďže takýmto konaním 

Obdarovaný vykonáva iba svoje oprávnenia vlastníka Pozemku podľa zákona a podľa tejto 

Zmluvy.      

 

Článok VII. 

Vecné bremeno a predkupné právo 

 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Darca týmto zriaďuje k Bufetu Kuchajda vecné bremeno 

v prospech Obdarovaného, spočívajúce v bezodplatnom doživotnom práve výlučného užívania 

Bufetu Kuchajda Obdarovaným. Darca je počas existencie vecného bremena podľa tejto Zmluvy 

oprávnený užívať Bufet Kuchajda popri Obdarovanom s písomným súhlasom Obdarovaného. Ak 

Darca poruší svoje povinnosti podľa ustanovenia bodu 6.1 tejto Zmluvy, Obdarovaný je 

oprávnený svoj súhlas s užívaním Bufetu Kuchajda Darcom odvolať. V takom prípade je povinný 

odovzdať Bufet Kuchajda Obdarovanému za účelom naplnenia vecného bremena výlučného 

doživotného užívania najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu 

s ďalším užívaním Bufetu Kuchajda Darcom. Obdarovaný týmto prijíma práva vyplývajúce mu 

zo zriadeného vecného bremena podľa tohto ustanovenia Zmluvy. Vecné bremeno zriadené 

podľa tohto ustanovenia pôsobí in rem, viazne na Bufete Kuchajda ako nehnuteľnosti a zaväzuje 

každodobého vlastníka Bufetu Kuchajda.        

 

7.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zriadení predkupného práva svedčiaceho v prospech 

Obdarovaného podľa ustanovenia § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka, spočívajúceho v práve 

Obdarovaného kúpiť Bufet Kuchajda, ak sa ho Darca rozhodne akokoľvek scudziť pred tým, ako 

vlastnícke právo k nemu na základe tejto Zmluvy nadobudne Obdarovaný. Týmto teda Darca 

bezodplatne zriaďuje v prospech Obdarovaného predkupné právo in rem.    

 

7.3  Ak sa Darca rozhodne Bufet Kuchajda akokoľvek scudziť pred jeho prevodom na Obdarovaného, 

je povinný vopred písomne ponúknuť ho Obdarovanému za výkupnú cenu dohodnutú v tejto 

Zmluve. Obdarovanému začne od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety plynúť 

dvojmesačná lehota na prijatie tejto ponuky.  

 

7.4  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Obdarovaný je oprávnený využiť predkupné právo 

k Bufetu Kuchajda za výkupnú cenu 500,- €. Po zložení tejto výkupnej ceny sa považuje ponuka 
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Darcu za prijatú. Zmluvné strany týmto výslovne vylučujú aplikáciu ustanovenia § 606 

Občianskeho zákonníka na ich zmluvný vzťah založený touto Zmluvou.    

 

7.5 Predkupné právo a vecné bremeno Obdarovaný nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. 

Náklady na zápis predkupného práva  a vecného bremena znáša Obdarovaný. Návrh na vklad je 

oprávnená podať ktorákoľvek zmluvná strana.   

 

Článok VIII. 

Doručovanie 

 

8.1 Písomnosti si Zmluvné strany doručujú osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, 

že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych vzťahov založených 

touto Zmluvou alebo na jej základe, budú platiť adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Pre 

Obdarovaného platí výlučne adresa: EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 

832 90  Bratislava. Účinky doručenia nenastanú, pokiaľ bude zásielka adresovaná Obdarovanému 

na inú adresu.   

 

8.2 V prípade zmeny adresy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, je dotknutá zmluvná strana povinná 

preukázateľným spôsobom bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane takúto zmenu, 

inak sa akékoľvek písomnosti podľa tejto Zmluvy považujú za doručované na správnu adresu, ak 

sú doručované na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu posledne písomne oznámenú 

druhej Zmluvnej strane.   

 

8.3 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosti doručované na základe tejto 

Zmluvy sa budú považovať za doručené priamo do vlastných rúk druhej zmluvnej strane aj 

v prípade, ak písomnosti budú vrátené poštou odosielateľovi ako neprevzaté druhou zmluvnou 

stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň vrátenia písomnosti odosielateľovi, 

okrem prípadu, keď druhá zmluvná strana bezdôvodne odmietne písomnosť prevziať; v takom 

prípade je písomnosť doručená dňom, keď bolo jej prevzatie bezdôvodne odopreté. Uvedené platí 

aj v tom prípade, ak sa zmluvná strana uvedená ako adresát o zasielanej písomnosti vôbec 

nedozvie.  

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

9.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

osobami oboch zmluvných strán a očíslovanými podľa poradia ich prijatia. 

 

9.3 Zmluva sa uzatvára v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží Obdarovaný päť (5) 

vyhotovení a Darca jedno (1) vyhotovenie. Podpis Darcu musí byť úradne osvedčený.   
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9.4 Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 

neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy,  

zmluvné strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého 

výsledku, ktorý zamýšľalo pôvodné neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie. 

 

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.  

 

9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsah im je zrozumiteľný, jej 

význam zrejmý a určitý a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá 

pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi.  

 
9.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že touto Zmluvou sa v plnom rozsahu nahrádza zmluva 

o budúcej darovacej zmluve zo dňa 06.12.2016.  

 

Zmluvná strana: 

Hlavné Mesto SR Bratislava 

zast: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

zast: EKO – podnik verejnoprospešných služieb 
konajúci prostr.: Mgr. Vladimír Mikuš, riaditeľ 

 

         ………………………….  dňa  

              odtlačok pečiatky a podpis 

 

Zmluvná strana:    

Star still s.r.o. 
konajúci prostr.: Július Ecker      

 

………………………….  dňa  

              odtlačok pečiatky a podpis 


