Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
č. 05 88 0930 19 00/0099
uzatvorená podľa § 50a a nasl. a § 628 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:
Budúci prevodca:
Vydrica a.s.
Sídlo:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČ DPH:

Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 821 02
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 3269/B
Ing. Juraj Rehák, predseda predstavenstva

(ďalej len „Budúci prevodca“)
Budúci nadobúdateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie.
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
IBAN SK5875000000000025828453
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
(ďalej aj ako „Budúci nadobúdateľ“ alebo „hlavné mesto“)
a
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.
Sídlo:
Legionárska 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 6797/B
Štatutárny zástupca:
Mgr. Lukáš Dlugoš, člen predstavenstva A
Ing. Dušan Peško, podpredseda predstavenstva
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČ DPH:
(ďalej ako „Investor“)
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Budúci prevodca na strane jednej a Budúci nadobúdateľ na strane druhej (ďalej spolu aj ako „Zmluvné
strany“), spoločne s investorom, uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 50a zák. č. 40/1964 Zb, Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode
vlastníckeho práva (ďalej len ako “Zmluva“).
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Budúci prevodca je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov registra „C“ katastra
nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava, m. č. Staré
Mesto, okres Bratislava I, zapísaných na liste vlastníctva č. 7560, a to:
- pozemok parc. č. 535/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera celkom 2.642 m2;
- pozemok parc. č. 21428/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera celkom 187 m2;
- pozemok parc. č. 21462/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera celkom 1.593
m2;
- pozemok parc. č. 21463/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera celkom 736 m2;
- pozemok parc. č. 21463/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera celkom 154 m2;
- pozemok parc. č. 21463/8, druh pozemku ostatná plocha, výmera celkom 15 m2,
(ďalej spoločne len „Nehnuteľnosti“).
2. Budúci nadobúdateľ uzatvoril s Investorom Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva o spolupráci“) pre
účely realizácie úpravy komunikácií Žižkova ulica a nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, ako
vyvolanej investície v súvislosti s investičným zámerom „Bratislavské podhradie – Vydrica“
v zmysle osobitných predpisov, a to v rozsahu stavebných objektov:
SO – CS101 Cestné komunikácie + križovatka 1
SO – CS101.1.1 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Rozšírenie a úprava komunikácie
NAGLS
SO – CS101.1.2 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Chodníky
SO – CS101.1.3 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Chodník pri objekte V3
SO – CS101.1.4 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Chodník Žižkova
SO – CS101.1.5 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Vetva križovatky 1
SO – CS101.1.6 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Úprava prepojovacej komunikácie NAGLSŽižkova
SO – CS101.2.1 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Prejazd cez električkovú trať
SO – CS101.2.2 Cestné komunikácie + križovatka 1 - Deliace ostrovčeky
SO – CS104 Cestná svetelná signalizácia
SO – CS104.1
Cestná svetelná signalizácia - Cestná dopravná signalizácia
SO – CS104.2
Cestná svetelná signalizácia - Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP
SO – CS104.3
Cestná svetelná signalizácia - Kamerový dohľad križovatky
SO – CS104.4
Cestná svetelná signalizácia - Prípojka NN pre CDS
SO – E103 Prekládka napájacích káblov trakčného vedenia
SO – E103.1
Prekládka napájacích káblov trakčného vedenia - Preložka trolejového vedenia
SO – E103.2
Prekládka napájacích káblov trakčného vedenia - Preložka napájacích vedení
DPMB
SO – E103.3
Prekládka napájacích káblov trakčného vedenia - Preložka ovládacieho kábla
meniarní
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SO – E104 Prekládka rozvodov CSS
SO – E113 Navrhované verejné osvetlenie
SO – E113.2 Navrhované verejné osvetlenie - Preložka verejného osvetlenia – nábrežie
(ďalej spoločne len „Stavebné objekty“; pričom stavebné objekty pod označením SO-CS101 osobitne
aj ako „Dopravné stavebné objekty“; ostatné stavebné objekty s výnimkou SO-CS101 spolu
označené aj ako „Inžinierske siete“), v rámci ktorej sa dohodli, že Investor v rámci jeho zmluvných
povinností zabezpečí pre hlavné mesto ako stavebníka majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
dotknutých predmetnou investíciou, ktorá bude slúžiť výlučne na verejnoprospešné účely a vo
verejnom záujme. Zákresy Stavebných objektov do kópie z katastrálnej mapy tvoria Prílohy č. 1 až 11,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
Článok II
Predmet Zmluvy
1. Na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú, že Budúci prevodca a Budúci nadobúdateľ
uzatvoria medzi sebou Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva, predmetom ktorej bude
bezodplatný prevod vlastníckeho práva Budúceho prevodcu k častiam Nehnuteľností špecifikovaných
v Čl. I ods. 1 Zmluvy do výlučného vlastníctva Budúceho nadobúdateľa, vo výmere určenej
geometrickým plánom po geodetickom zameraní dokončených Stavebných objektov, ktoré zabezpečí
Investor v čase pred vydaním kolaudačného rozhodnutia (ďalej len „Zmluva o bezodplatnom
prevode“), a to za podmienok a v lehotách stanovených ďalej touto Zmluvou. Záväzok uzatvoriť
Zmluvu o bezodplatnom prevode podľa predchádzajúcej vety sa týka pozemkov dotknutých výstavbou
Dopravných stavebných objektov a pozemkov dotknutých výstavbou Inžinierskych sietí v rozsahu,
v rámci ktorého budú Inžinierske siete umiestnené a realizované v zábere Dopravných stavebných
objektov. Geometrický plán uvedený v prvej vete tohto bodu bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
o bezodplatnom prevode. Zmluvné strany túto Zmluvu uzatvárajú za účelom dohodnutia podmienok
prevodu pozemkov, ktoré je povinný Investor previesť, resp. zabezpečiť prevedenie, v zmysle Zmluvy
o spolupráci, v budúcnosti.
2. Budúci nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom nadobúdaných nehnuteľností, ktoré
na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode nadobudne do svojho výlučného vlastníctva.
3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť Zmluvu o bezodplatnom prevode v termíne, aby Zmluva
o bezodplatnom prevode bola uzatvorená po kolaudácii Stavebných objektov a pred odovzdaním
a prevzatím dokončených Stavebných objektov Budúcemu nadobúdateľovi, v súlade s Čl. V bod 5.3.8.
Zmluvy o spolupráci. Písomnú výzvu na uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode spolu s
návrhom Zmluvy o bezodplatnom prevode ako i geometrickým plánom na zameranie dokončených
Stavebných objektov vypracuje a predloží Budúcemu nadobúdateľovi Investor v zmysle podmienok
uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné strany a Investor sa zaväzujú vykonať všetky potrebné kroky tak,
aby bola Zmluva o bezodplatnom prevode uzatvorená najneskôr ku podaniu žiadosti o odovzdanie
a prevzatie Stavebných objektov Budúcemu nadobúdateľovi podľa Čl. V bod 5.3.8. Zmluvy
o spolupráci, nie však neskôr ako do 45 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na uzatvorenie Zmluvy
o bezodplatnom prevode Budúcemu nadobúdateľovi vrátane všetkých dohodnutých príloh.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v zmysle Zmluvy o bezodplatnom
prevode do katastra nehnuteľností podá Budúci nadobúdateľ v lehote 15 pracovných dní po účinnosti
Zmluvy o bezodplatnom prevode. Do doby právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva sú
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Zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami tejto Zmluvy a Zmluvy o bezodplatnom prevode.
Odovzdanie Nehnuteľností sa uskutoční v súlade s ustanoveniami Zmluvy o spolupráci.
5. Všetky náklady spojené s budúcim prevodom častí Nehnuteľností vrátane nákladov katastrálneho
konania znáša v celom rozsahu Investor, ktorý je povinný náklady katastrálneho konania nahradiť
Budúcemu nadobúdateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy ho na to Budúci nadobúdateľ písomne
vyzve.
6. Budúci prevodca vyhlasuje, že časť Nehnuteľností špecifikovaných v Čl. I ods. 1 Zmluvy nebude ku
dňu uzavretia Zmluvy o bezodplatnom prevode zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, napr.
záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami alebo vecnými bremenami, nájomnými,
predkupnými právami, ktoré by bránili Budúcemu nadobúdateľovi nakladať s časťami Nehnuteľností,
ktoré majú byť na Budúceho nadobúdateľa prevedené na základe tejto Zmluvy, s výnimkou:
(1) príslušných vlastníkov alebo správcov alebo prevádzkovateľov inžinierskych sieti uložených v
Nehnuteľnostiach alebo ich častiach na uloženie, zriadenie a vedenie rozvodov týchto sietí v / na
/ pod povrchom Nehnuteľností, na vykonávanie ich údržby, opráv, úprav, odstránenia a za týmto
účelom aj na vstup, prechod a prejazd cez Nehnuteľnosti alebo ich časť a/alebo príslušných
vlastníkov iných nehnuteľností na uloženie, zriadenie, vedenie, opravy a údržby prípojok k takým
rozvodom inžinierskych sietí;
(2) príslušných vecných bremien a obmedzení, ktoré vznikajú priamo zo zákona alebo na základe
zákona (napr. podľa zákona o energetike, zákona o tepelnej energetike, zákona o elektronických
komunikáciách a pod.).
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prípadné vecné bremená uvedené v bode (1) a v bode (2)
tohto článku a viaznuce na prevádzaných častiach Nehnuteľností bude Budúci nadobúdateľ povinný
akceptovať ako povolené ťarchy a nadobudne časť Nehnuteľností špecifikovaných v Čl. I ods. 1
Zmluvy spolu s takýmito ťarchami.
7. Budúci prevodca nie je oprávnený časť Nehnuteľností špecifikovaných v Čl. I ods. 1 Zmluvy prenajať
tretej osobe, s výnimkou Investora, resp. spoločností, v ktorých je Investor ovládajúcou osobou, na
účely uvedené v ods. 6 bod (3) tohto článku zmluvy.
8. Budúci nadobúdateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode s Budúcim
prevodcom v prípade, ak by mal Budúci nadobúdateľ nadobudnúť predmet prevodu zaťažený právom
tretej osoby (napríklad záložným právom, predkupným právom, nepovoleným vecným bremenom a
pod.) s výnimkou práv, iných skutočností a povolených tiarch uvedených (definovaných) v ods. 6 tohto
článku. Ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom prevode z dôvodov podľa tohto odseku
Zmluvy platí, že Budúci nadobúdateľ nenadobudol vlastníctvo k častiam Nehnuteľností z dôvodov, za
ktoré Budúci nadobúdateľ nezodpovedá.
Článok III
Doručovanie
1.

Písomnosti si Zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa dohodli, že
pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti týkajúcej sa právnych vzťahov založených touto
zmluvou, alebo na základe tejto Zmluvy, budú miestom doručovania Zmluvných strán nasledovné
adresy :
a) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sekcia správy nehnuteľností, oddelenie
majetkových vzťahov, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
b) Vydrica a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 821 02
c) VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07.
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2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny adresy a/alebo akéhokoľvek iného údaju
uvedeného v bode 1 tohto článku Zmluvy je dotknutá Zmluvná strana povinná preukázateľným
spôsobom písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane takúto zmenu, pričom toto oznámenie je pre
obe Zmluvné strany záväzné; v prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa akékoľvek oznámenia alebo
doručenia akejkoľvek písomnosti týkajúcej sa právnych vzťahov založených touto Zmluvou, alebo
na základe tejto Zmluvy považujú za doručené bez ohľadu na zmenu adresy.

3.

V prípade, že zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom,
keď jej prijatie bolo odopreté.

4.

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť doručovaná podľa bodu 1 a 2 tohto
článku bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk druhej Zmluvnej strane, a to aj
v prípade, že táto písomnosť bude vrátená poštou ako písomnosť neprevzatá. V takomto prípade sa
za deň doručenia považuje deň jej vrátenia Zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Toto platí
i v prípade, ak sa Zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie.

Článok IV
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa končí:
a) uzatvorením Zmluvy o bezodplatnom prevode podľa tejto Zmluvy,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od Zmluvy Budúcim nadobúdateľom, ak Investor nezíska ani jedno
stavebné povolenie na Inžinierske siete do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
2. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu vôle o odstúpení druhej zmluvnej strane a
táto zmluva sa ruší ex tunc. Budúci nadobúdateľ je povinný v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti
odstúpenia od zmluvy uviesť zaťažené pozemky do pôvodného stavu tak, ako boli pred uzavretím
tejto Zmluvy.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Vzhľadom na existujúcu spoluprácu Budúceho prevodcu a Investora, Budúci nadobúdateľ súhlasí
s oprávnením Budúceho prevodcu previesť vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam, resp. k ich častiam,
v prospech Investora, resp. spoločností, v ktorých je Investor ovládajúcou osobou. V takom prípade
platí, že od právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení
vkladu vlastníctva k Nehnuteľnostiam v prospech Investora, je Investor viazaný z tejto Zmluvy v plnom
a rovnakom rozsahu ako Budúci prevodca a preberá všetky práva a povinnosti Budúceho prevodcu
voči Budúcemu nadobúdateľovi. O prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam, resp. ich častiam
z Budúceho prevodcu na Investora sa Investor zaväzuje Budúceho nadobúdateľa informovať
bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného
Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníctva k Nehnuteľnostiam, resp. ich
častiam v prospech Investora. Vysporiadanie Budúceho prevodcu a Investora bude predmetom
osobitnej dohody.
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2. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
Zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych prepisov.
3. Pre právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka v platnom znení a ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z
tejto Zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto Zmluvy bude ich riešenie v právomoci vecne a miestne
príslušného súdu Slovenskej republiky za použitia slovenského práva.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (9) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z tohto tri (3)
vyhotovenia obdrží Budúci prevodca, štyri (4) vyhotovenia obdrží Budúci nadobúdateľ a dve (2)
vyhotovenia obdrží Investor.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 až 11 – Zákresy stavebných objektov do kópie
z katastrálnej mapy a Príloha č. 12 - Fotokópia výpisu z listu vlastníctva č. 7560 k Nehnuteľnostiam.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dní jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s
ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali,
s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 12. 02. 2020

V Bratislave, dňa 23. 12. 2019

Za Hlavné mesto:

Za spol. Vydrica a.s.:

v.z.
.....................................................
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

v.r.
.......................................................................
Ing. Juraj Rehák, predseda predstavenstva
Za VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.:

v.r.
..........................................................................
Mgr. Lukáš Dlugoš, člen predstavenstva A
v.r.
..........................................................................
Ing. Dušan Peško, podpredseda predstavenstva
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