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Príloha č. 1 k zmluve o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode 
nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien 

 
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. [•] 

uzavretá v zmysle §588 a nasl. zákona č. 40/1967 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „OZ“)  

medzi zmluvnými stranami: 
 
 

1. zmluvná strana:    Hlavné mesto SR Bratislava 
   so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
   IČO: 00603481  
   IČ DPH: SK2020372596 

v zastúpení správcom Predmetu kúpy na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu primátora / splnomocnenia č. …………., zo dňa 
……………..:  

   Mestská časť Bratislava – Nové Mesto  
   so sídlom: Junácka 1, 832 91 Bratislava 
   IČO: 00 603 317  
   DIČ: 2020887385  
   konajúca prostredníctvom: [•] - starosta 

    (ďalej len „Predávajúci“) 
 

 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
2. zmluvná strana:    ATRIOS real estate s.r.o. 
   so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 
   IČO: 50 337 238 
   IČ DPH: SK2120293802  
   bank. spoj.: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
   IBAN: SK35 1111 0000 0013 5690 9009 
   konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Kysela – konateľ 

    zápis v  OR OS BA I v odd. Sro, vo vl.č. 111776/B 
    (ďalej len „Kupujúci“) 

 
 

 
 
 
 
Táto kúpna zmluva o prevode nehnuteľností sa v jej texte označuje ako „táto zmluva“.  
Predávajúci a Kupujúci sa ďalej v texte tejto zmluvy označujú spoločne ako „zmluvné strany“. 
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Preambula 
 

1. Medzi zmluvnými stranami došlo dňa [•]2021 k uzavretiu zmluvy č. [•] o spolupráci, 
o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich 
zmlúv o zriadení vecných bremien (ďalej len „Zmluva o zmluve“).  
 

2. Vzhľadom ku skutočnosti, že došlo k riadnemu splneniu podmienok definovaných v čl. 2 bod 
2 Zmluvy o zmluve a k uplatneniu výzvy na uzavretie Budúcej zmluvy 1, uzatvárajú zmluvné 
strany túto zmluvu. 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy  
 

Touto zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu Predmet kúpy v 
celosti v podiele 1/1 k celku za Kúpnu cenu uvedenú v článku 3 ods. 1. tejto zmluvy a kupujúci 
kupuje od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva Predmet kúpy v celosti v podiele 1/1 
k celku za Kúpnu cenu uvedenú v článku 3 ods. 1. tejto zmluvy.  

 
Článok 2 

Predmet kúpy 
 

1. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Bratislava – 
mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto, vedených Okresným úradom 
Bratislava – odbor katastrálny (ďalej len „OÚ-KO”) na liste vlastníctva č. 1226 ako:    

- stavba so súp. č. 1102, druh stavby „7“, popis stavby „garáže“, zriadená na pozemku reg. 
„C“, parc.č. parc.č. 12781/268 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2, 

- stavba so súp. č. 1102, druh stavby „15“, popis stavby „admin. budova“, zriadená na 
pozemku reg. „C“, parc.č. parc.č. 12781/265 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 
m2, 

- stavba so súp. č. 1102, druh stavby „20“, popis stavby „umyvárka“, zriadená na pozemku 
reg. „C“, parc.č. parc.č. 12781/266 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 257 m2, 

- stavba so súp. č. 1102, druh stavby „20“, popis stavby „dielňa“, zriadená na pozemku reg. 
„C“, parc.č. parc.č. 12781/267 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2, 

- stavba so súp. č. 1102, druh stavby „1“, popis stavby „sklad“, zriadená na pozemku reg. 
„C“, parc.č. parc.č. 12781/270 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2 

(vyššie v tomto bode definované stavby sa v texte tejto zmluvy označujú len ako „Predmet 
kúpy“.) 
 

2. Predávajúci vo vzťahu k Predmetu kúpy prehlasuje, že: 
i) Predávajúci je výlučným vlastníkom Predmetu kúpy, 
ii) Prevod Predmetu kúpy bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto č. [•] zo dňa [•],      
iii) na Predmete kúpy neviaznu žiadne právne vady a nie sú zaťažené žiadnym vecným 

alebo iným právom tretej osoby alebo tretích osôb, záložnými právami alebo inými 
zabezpečovacími právami, ani žiadnymi inými nárokmi tretích osôb, k Predmetu kúpy 
neboli tretími osobami takéto práva súdnou alebo inou cestou uplatnené, s výnimkou 
užívacieho práva príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - 
EKO-podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, 
IČO: 44 491 870, k ukončeniu ktorého dôjde v lehote podľa čl. 2 bod 4 odstavec ii) 
Zmluvy o zmluve,     

iv) neexistujú žiadne nesplnené povinnosti týkajúce sa Predmetu kúpy, predovšetkým 
žiadne daňové, poplatkové, odvodové a iné povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho 
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predpisu alebo právoplatného a záväzného rozhodnutia akéhokoľvek orgánu a 
týkajúce sa Predmetu kúpy, ktoré by zo zákona prešli na Kupujúceho ako 
nadobúdateľa, 

v) nie sú  vo vzťahu k Predmetu kúpy v súčasnosti  vedené súdne, správne, či iné konania 
ani  uplatnené žiadne nároky, ktoré by takéto konania mohli vyvolať, 

vi) nie je správnym, či iným rozhodnutím obmedzená dispozícia s Predmetom kúpy, 
vii) platnosti tejto zmluvy nebráni žiadna zmluva alebo dohoda, ktorej zmluvnou stranou 

je Predávajúci, nedošlo k udeleniu splnomocnenia, príkazu či mandátu žiadnej osobe 
k akémukoľvek nakladaniu s právami k Predmetu kúpy a s právami súvisiacimi 
s Predmetom kúpy a ani k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, či k zriadeniu 
iného titulu, ktorý by mohol viesť k spochybneniu platnosti tejto zmluvy alebo k 
obmedzeniu, sťaženiu, či vylúčeniu uplatnenia práv z tejto zmluvy.  

 
3. Kupujúci vo vzťahu k Predmetu kúpy prehlasuje, že:    

i) je detailne oboznámený s charakterom a právnym statusom Predmetu kúpy a v takomto 
stave Predmet kúpy kupuje (t.j. Kupujúci kupuje Predmet kúpy ako „stojí a leží“) a v danej 
súvislosti Kupujúci nemá na Predávajúceho žiadne požiadavky či námietky ohľadne stavu 
Predmetu kúpy. 

ii) kupujúci je ku dňu uzavretia tejto zmluvy subjektom riadne založeným a registrovaným v 
súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, riadne oprávneným k vykonávaniu 
svojej podnikateľskej činnosti v rozsahu predmetu činnosti tak, že nie sú naplnené 
podmienky pre vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, že sám nepodal ani nemá vedomosť 
o tom, že by voči nemu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu ani návrh na 
reštrukturalizáciu, že nie je v úpadku, ani nebolo podané či prijaté žiadne rozhodnutie 
smerujúce k zrušeniu s likvidáciou alebo bez likvidácie, neprebieha, nehrozí žiadny súdny 
ani iný spor (výkon rozhodnutia, exekúcia) voči Kupujúcemu, ktorého dôsledky môžu mať 
podstatný negatívny dopad na jeho existenciu alebo jeho súčasné postavenie, právomoc 
orgánov Kupujúceho ani jeho štatutárneho zástupcu nebola obmedzená žiadnym 
spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť platnosť a záväznosť žiadneho z úkonov 
vykonaných Kupujúcim podľa tejto zmluvy. 
 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nebude v v lehote podľa čl. 3 bod 2. Zmluvy 
o zmluve uzatvorená Budúca zmluva 2 z dôvodov na strane Kupujúceho, a nedôjde 
k odstráneniu omeškania s uzatvorením Budúcej zmluvy 2 ani v dodatočnej lehote 15 dní odo 
dňa doručenia výzvy Predávajúceho na odstránenie daného omeškania Kupujúcemu, vzniká 
právo Predávajúceho od tejto zmluvy odstúpiť.      

 
 

Článok 3 
Kúpna cena  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na Kupujúceho 

podľa tejto zmluvy sa uskutoční odplatne za kúpnu cenu vo výške hodnoty Predmetu kúpy 
určenej znaleckým posudkom vypracovaným v čase uzavretia Zmluvy  o zmluve. Pre tento účel 
došlo k určeniu hodnoty Predmetu kúpy znaleckým posudkom vypracovaným znalcom 
z odboru oceňovania nehnuteľností Ing. Marcelom Šmotlákom, PhD. zo dňa 23.02.2021 pod 
č. 81/2021 a to na sumu 51.400,- €.  

 
V zmysle uvedeného Predávajúci za prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa tejto 

zmluvy uhradí kúpnu cenu vo výške 51.400,- € - slovom: päťdesiatjedentisíc štyristo euro bez 
DPH, pričom v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 
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(ďalej len „ZoDPH“) sa k uvedenej sume neuplatňuje DPH. Takto určená kúpna cena sa v texte 
tejto zmluvy označuje spoločne len ako „Kúpna cena“. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že  Kúpna cena je splatná do 15 dní po účinnosti tejto zmluvy 
v percentuálnych podieloch v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
platného v čase podpisu tejto zmluvy a to tak, že:  

- [•]% Kúpnej ceny (t.j. suma vo výške [•],-€ - slovom: [•] euro) bude vyplatená v prospech 
účtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako správcu Predmetu kúpy vedeného [•] pod 
č. IBAN SK[•], vs: ................. a  

- [•]% Kúpnej ceny (t.j. suma vo výške [•],-€ - slovom: [•] euro) bude vyplatených v prospech 
účtu Predávajúceho vedeného v [•] pod č. IBAN: SK[•], vs: ..................   

 

3. Za dátum zaplatenia Kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bude kúpna cena v plnej výške pripísaná 
v prospech bankových účtov uvedených v bode 2. tohto článku tejto zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada Kúpnej zmluvy podľa bodu 2 tejto zmluvy v plnej výške 
(popri povinnosti uzavrieť Budúcu zmluvu 2 v zmysle Zmluvy o zmluve) je podmienkou 
podania návrhu na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dostane Kupujúci do omeškania s úhradou 
Kúpnej ceny, vzniká Predávajúcemu  nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške. V prípade, 
ak k odstráneniu daného omeškania nedôjde ani v lehote 15 dní odo dňa, kedy výzva 
Predávajúceho na odstránenie daného omeškania bude doručená do sídla Kupujúceho, vzniká 
právo Predávajúceho od tejto zmluvy odstúpiť.      

 
Článok 4 

Správne konanie a náklady 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na povolenie vkladu v prospech Kupujúceho podá 

Predávajúci a náklady katastrálneho konania znáša v plnej výške Kupujúci.  

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Kupujúci je v zmysle čl. 3 bod 4 tejto zmluvy povinný 
zdržať sa podania návrhu na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na základe tejto zmluvy 
až do kumulatívneho splnenia týchto podmienok: 1) úhrada Kúpnej ceny v plnej výške a 2) 
uzatvorenie Budúcej zmluvy 2 podľa Zmluvy o zmluve. Pri porušení tejto povinnosti vzniká 
Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- €. Zmluvná 
pokuta je splatná momentom jej vzniku, a to bez potreby osobitnej výzvy. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá žiadny vplyv na výšku nároku na náhradu škody v celej výške, ktorý vznikne 
Predávajúcemu porušením vymedzenej povinnosti zo strany Kupujúceho, a to aj v rozsahu 
prevyšujúcom dojednanú výšku zmluvnej pokuty.     
 

2. V prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu došlo k prerušeniu konania z dôvodu definovaného 
daným OÚ-KO alebo bola vznesená požiadavka OÚ-KO (napríklad na odstránenie vady v 
obsahu tejto zmluvy, alebo inej prekážky povolenia vkladu podľa tejto zmluvy) sú zmluvné 
strany povinné bezodkladne vykonať takúto nápravu a poskytnúť ďalšiu súčinnosť smerujúcu 
k povoleniu vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady právneho zastúpenia znáša každá strana samostatne.  
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 
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1. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
  

2. Prevod Predmetu kúpy bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. ......... zo dňa ......... .  

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 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 a v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Vecnoprávne 
účinky tejto zmluvy nastanú dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností.    

 
4. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. 

 

5. Prípadné spory rozhoduje príslušný súd podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok v znení neskorších zmien.  

 

6. Obsah tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať výlučne na základe písomných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami a vždy očíslovanými v poradí podľa momentu ich 
podpisu. 

 

7.  Prílohu a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí: 
- Príloha č. 1  - predchádzajúci súhlas primátora / splnomocnenie č. [•] zo dňa [•],  
- Príloha č. 2  - uznesenie č. [•] Miestneho zastupiteľstva MČ zo dňa [•]   

 
8. Táto zmluva je vyhotovená v 10 rovnopisoch, pričom Predávajúci obdrží 3 rovnopisy, mestská 

časť Bratislava-Nové Mesto obdrží 4 rovnopisy, Kupujúci jeden rovnopis a dva rovnopisy budú 
použité pre účely katastrálneho konania definovaného v čl. 4 bod 1 tejto zmluvy.   
  

9. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho časť je neplatné alebo neúčinné, 
táto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných 
ustanovení tejto zmluvy. V takom prípade sa obe strany zaväzujú bezodkladne nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením tak, aby bol čo najviac zachovaný 
účel nahrádzaného ustanovenia. 
  

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy a jej prílohy riadne a dôsledne prečítali, ich 
obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu zbavenú 
akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených 
v mene zmluvných strán konať. 

 
 
 V Bratislave, dňa [•].[•].[•]   V Bratislave, [•].[•].[•]  
 
 
 
 
 
 _____________________________  ________________________ 
           Hlavné mesto SR Bratislava        ATRIOS real estate s.r.o. 
   v z. Mestská časť BA – Nové Mesto   Ing. Peter Kysela 
          - na základe splnomocnenia                    (Kupujúci) 

   [•] – starosta  
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        (Predávajúci)      
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