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N á v r h     u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

I.
schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbám:
- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/265
- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/266
- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/267
- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/268
- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/270

v k.ú. Nové Mesto, evidovaným na LV č. 1226 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

; v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

; z dôvodu, že
- budúci kupujúci má na kúpu pozemkov registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266,

12781/267, 12781/268, 12781/270 nachádzajúcimi pod stavbami so s.č. 1102 uzatvorenú
zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností s ich súčasným
vlastníkom spoločnosťou Digesta, a.s., t.j. je budúcim vlastníkom pozemkov pod stavbami

- budúci kupujúci plánuje v danom území, t.j. aj na predmetných pozemkoch, na ktorých stoja
stavby, realizáciu investičného zámeru „Polyfunkčný komplex Zátišie“

- stavby sú v nevyhovujúcom technickom stave, pričom budúci kupujúci má záujem na ich
odstránení a revitalizácii celého územia

; za kúpnu cenu vo výške:

40 000 EUR

; za podmienok:

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebude podpísaná skôr, ako bude k prevodu stavieb udelený
predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude budúcim kupujúcim podpísaná najneskôr v lehote do
30.06.2021 za predpokladu doručenia predchádzajúceho súhlasu primátora hlavného mesta SR
Bratislavy; v prípade, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebude v uvedenej lehote
kupujúcim podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť a zároveň aj v prípade, ak bude zo strany
primátora hlavného mesta SR Bratislavy doručený mestskej časti nesúhlas s prevodom stavieb

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude obsahovať nasledovné podmienky:
· realizačná kúpna zmluva bude uzatvorená najneskôr v lehote do 31.12.2022, nie však skôr

ako 30.06.2022; v prípade, že realizačná kúpna zmluva nebude obojstranne podpísaná do
31.12.2022 zmluva o budúcej kúpnej zmluve zanikne (rozväzovacia podmienka)

· realizačnú kúpnu zmluvu bude možné podpísať až po predložení výpisu z LV, z ktorého
bude zrejmé, že vlastníkom pozemkov registra “C“ KN parc. č.  12781/265, 12781/266,
12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270 je budúci kupujúci spoločnosť ATRIOS
real estate s.r.o.

· realizačnú kúpnu zmluvu bude možné podpísať len za predpokladu, že zo strany
spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o. ako budúceho vlastníka pozemkov registra “C“ KN
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parc. č.  12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270 bude
k týmto pozemkom uzatvorená nájomná zmluva v prospech EKO-podnik
verejnoprospešných služieb ako užívateľa stavieb súp. č. 1102, za nájomné vo výške
1 EUR/rok, a to na dobu od nadobudnutia predmetných pozemkov budúcim kupujúcim do
30.06.2022

-  časť kúpnej ceny vo výške 60 % z celkovej kúpnej ceny, ktorá bude na základe realizačnej
kúpnej zmluvy uhradená v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako správcu
stavieb, bude účelovo použitá na zabezpečenie nových priestorov pre príspevkovú organizáciu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - EKO-podnik verejnoprospešných služieb

II.
       s p l n o m o c n i ť

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ako aj
realizačnej kúpnej zmluvy za predpokladu splnenia podmienok uvedených tomto uznesení, ako aj
v zmluve o budúcej kúpnej zmluve

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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D ô v o d o v á   s p r á v a

Žiadateľ – spoločnosť Atrios real estate s.r.o. (ďalej len „žiadateľ“) požiadal o odkúpenie stavieb súp.
č. 1102 postavených na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 266, 267, 268, 269, 270,
v k.ú. Nové Mesto (ďalej len „stavby“).

Žiadateľ má s aktuálnym vlastníkom pozemkov pod stavbami – spoločnosťou Digesta a.s. -
uzatvorenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností, t.j. je potenciálnym budúcim
vlastníkom pozemkov pod stavbami. Žiadateľ plánuje v danom území, t.j. aj na pozemkoch pod
stavbami realizovať investičný zámer „Polyfunkčný komplex Zátišie“. Za týmto účelom chce
nadobudnúť stavby, ktoré následne plánuje odstrániť. Stavba so súpisným číslom 1102 na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 12781/269 je síce vedená na liste vlastníctva, ale v skutočnosti už neexistuje,
nie je ani predmetom ohodnotenia v priloženom znaleckom posudku, takže jej odpredaj nebude
predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ostatné stavby sú v nevyhovujúcom technickom stave a
v súčasnosti ich využíva príspevková organizácia EKO-podnik VPS ako stredisko dopravy. Vzhľadom
na potrebu získania/vybudovania nových priestorov pre EKO-podnik VPS navrhujeme získané
finančné prostriedky za predaj týchto stavieb použiť na tento účel.
EKO-podnik VPS s plánovaným odpredajom stavieb súhlasí.

Stavby sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce,
a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť
zdôvodnený. Osobitný zreteľ je daný tak ako je uvedený v návrhu uznesenia tohto materiálu.

Všeobecná hodnota stavieb bola stanovená znaleckým posudkom č. 39/2020 zo dňa 18.06.2020 vo
výške 29 900 EUR. Na základe dohody s budúcim kupujúcim je navrhovaná kúpna cena vo výške
40 000 EUR.

Vzhľadom na to, že stavby sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy MČ, je
podmienkou uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve získanie predchádzajúceho súhlasu
primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom stavieb. V prípade, že primátor tento súhlas
neudelí, zmluva o budúcej zmluve nebude so žiadateľom uzatvorená.
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