KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV
A PREVODE POVINNOSTÍ
č.04 88 03 48 20 00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
a
FORESPO HELIOS 2 a. s.

Táto KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A PREVODE POVINNOSTÍ
č. 04 88 03 48 20 00 (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) v zmysle § 261 ods. 9 Obchodného zákonníka v spojení s ustanoveniami § 524 a
nasl. a § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu (IBAN):

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596

Československá obchodná banka, a. s.
IBAN SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT CEKOSKBX

Variabilný symbol:
Konajúci prostredníctvom:

488034820
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

(ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevodca“ v príslušnom tvare)

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu (IBAN):
Registrácia:

FORESPO HELIOS 2 a.s.
Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5296/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Zuzana André, člen predstavenstva
Bc. Radko Kašiar, člen predstavenstva
(ďalej len „Kupujúci“ alebo „Nadobúdateľ“ v príslušnom tvare)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“, ktorýkoľvek z nich len
„Zmluvná strana“)

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Predávajúci je stavebníkom stavebného objektu SO06 - podzemnej inžinierskej
stavby „SO 06 - Vodojem 2 x 5000 m3“, vrátane existujúcich prípojok, ktorý je
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

súčasťou inžinierskej stavby „Vodovod Devínska Nová Ves – 2. Stavba“, a ktorý je ku
dňu uzatvorenia tejto Zmluvy rozostavaný (rozostavaný stavebný objekt SO06 podzemná inžinierska stavba vodojemu vrátane existujúcich prípojok ďalej len
„Stavba“). Stavba je postavená na nasledovných pozemkoch zapísaných v katastri
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre
okres Bratislava IV, obec Bratislava – m. č. Devín, katastrálne územie Devín:
1.1.1 na liste vlastníctva č. 3820 vo vlastníctve spoločnosti KPRHT 4, s.r.o.,
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919 (ďalej len „KPRHT
4“): pozemok CKN parc. č. 1371/26 o výmere 686 m², ostatné plochy,
1.1.2 na liste vlastníctva č. 2672 vo vlastníctve spoločnosti Lomnická, s.r.o.,
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 837 403 (ďalej len
„Lomnická“): pozemok CKN parc. č. 1371/5 o výmere 3083 m², ostatné plochy,
1.1.3 na liste vlastníctva č. 811 vo vlastníctve spoločnosti Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 (ďalej len
„BVS“): pozemok CKN parc. č. 1372/1 o výmere 850 m², zastavané plochy
a nádvoria.
Stavba je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy zakreslená v katastrálnej mape, avšak nie
je zapísaná na liste vlastníctva (ani ako rozostavaná stavba). Katastrálna mapa so
zakreslením Stavby tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Stavba je bez súpisného čísla.
Umiestnenie Stavby a podmienky na umiestnenie Stavby boli určené rozhodnutím
Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy,
odbor územného plánovania a architektúry zo dňa 21.08.1984, pod č. 2380/154/24/84,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.1984 (ďalej len „Územné rozhodnutie“).
Kópia Územného rozhodnutia tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Výstavba Stavby bola povolená, podmienky na realizáciu Stavby boli určené
a Predávajúci realizáciu Stavby uskutočňuje na základe vodoprávneho rozhodnutia
vydaného Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky
Bratislavy – odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva dňa
11.06.1986, pod značkou: NVB-OPLVH č. Vod-1696/405-86 (ďalej len „Stavebné
povolenie“). Kópia Stavebného povolenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
Stavba je rozostavaná približne od roku 1986, a dodnes nebola dokončená. Stavba je
v súčasnosti v zlom technickom stave, bez možnosti užívania, nie je zabezpečená jej
správa a jej chátranie významne znižuje jej celkovú životnosť a hodnotu. Stavba je
realizovaná na cudzích pozemkoch, ktoré Predávajúci užíva bez právneho titulu
a bez toho, aby za ich užívanie platil náhradu alebo poskytoval iné plnenie.
Vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci nemá záujem dokončiť Stavbu a Stavba je
majetkom Predávajúceho Predávajúci považuje za hospodárne previesť vlastnícke
právo k Stavbe na Kupujúceho. V súlade s uvedeným sa Zmluvné strany dohodli na
odplatnom prevode vlastníckeho práva k Stavbe na Kupujúceho za podmienok
uvedených nižšie v tejto Zmluve. Prevod vlastníckeho práva k Stavbe na Kupujúceho
schválilo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí
dňa 28.5.2020, a to uznesením č. 448/2020. Uznesenie Mestského zastupiteľstva
Hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 4 tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ bude po nadobudnutí vlastníckeho
práva k Stavbe pokračovať v realizácii Stavby namiesto Prevodcu alebo uskutoční jej
zmenu (vrátane prípadnej zmeny umiestnenia Stavby a podmienok umiestnenia
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1.9

Stavby), alebo Stavbu odstráni alebo ako vlastník s ňou naloží iným spôsobom.
Z uvedeného dôvodu Prevodca (okrem prevodu vlastníckeho práva k Stavbe) na
Nadobúdateľa postúpi tiež všetky práva a prevedie všetky povinnosti vyplývajúce
Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa
Stavby.
Nakoľko Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie v ich časti týkajúcej sa Stavby sú
potrebné pre Nadobúdateľa za účelom realizácie (dokončenia) Stavby alebo
uskutočnenia jej zmeny (vrátane prípadnej zmeny umiestnenia Stavby a podmienok
umiestnenia Stavby), alebo jej odstránenia, Nadobúdateľ má záujem a Prevodca
súhlasí s postúpením všetkých práv a prevodom všetkých záväzkov a povinností
vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich
časti týkajúcej sa Stavby z Prevodcu na Nadobúdateľa, vrátane práv a povinností z
nich vyplývajúcich a s nimi súvisiacich (v rozsahu týkajúcom sa Stavby). Zmluvné
strany sa preto dohodli na postúpení všetkých práv a prevode všetkých záväzkov
a povinností vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného
povolenia v ich časti týkajúcej sa Stavby.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti uzatvárajú Zmluvné strany túto Zmluvu.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k Stavbe
z Predávajúceho na Kupujúceho. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza,
že predmetom prevodu nie sú žiadne ďalšie stavby (stavebné objekty), uvedené
v Územnom rozhodnutí a Stavebnom povolení, ktoré nesúvisia so Stavbou.
Predmetom tejto Zmluvy je ďalej stanovenie rozsahu a podmienok postúpenia práv
a prevodu povinností vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia
a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa Stavby z Prevodcu na Nadobúdateľa.

1.8

2.2

3.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K STAVBE

3.1

Predávajúci touto Zmluvou odplatne prevádza Stavbu (vrátane všetkých jej súčastí
a príslušenstva) do výlučného vlastníctva Kupujúceho a Kupujúci Stavbu (vrátane
všetkých jej súčastí a príslušenstva) kupuje, čím sa za podmienok uvedených v tejto
Zmluve stane výlučným vlastníkom Stavby (vrátane všetkých jej súčastí
a príslušenstva).
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Stavbe
s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Stavbu kúpnu cenu vo výške
a spôsobom podľa tejto Zmluvy.

3.2
3.3

4.

POSTÚPENIE
PRÁV
A
PREVOD POVINNOSTÍ
ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA

4.1

Prevodca touto Zmluvou postupuje všetky práva a prevádza všetky záväzky
a povinnosti vyplývajúce Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného
povolenia v ich časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby na Nadobúdateľa, a to
s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
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4.2

4.3

4.4

Nadobúdateľ týmto prijíma a preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce
Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa
(v rozsahu) Stavby, a v tomto rozsahu vstupuje do právneho postavenia Prevodcu
ako navrhovateľa a stavebníka Stavby, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy.
V súvislosti s postúpením práv a prevodom záväzkov a povinností vyplývajúcich
Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa
(v rozsahu) Stavby sa Prevodca zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi všetku
súčinnosť, ktorej poskytnutie je nevyhnutné pre uskutočnenie zmeny v osobe
navrhovateľa a stavebníka Stavby v zmysle príslušných právnych predpisov.
Navrhovateľom a stavebníkom všetkých ostatných stavieb (stavebných objektov), na
ktoré sa vzťahuje Územné rozhodnutie a/alebo Stavebné povolenie, iných než Stavby
(ako je definovaná v tejto Zmluve), zostáva Prevodca.

5.

KÚPNA CENA

5.1

Všeobecná hodnota Stavby bola určená na základe znaleckého posudku č. 94/2019 zo
dňa 05.11.2019 vypracovaného znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., Čajakova 21,
811 05 Bratislava, ev. č.: 900266, znaleckou organizáciou v odbore Stavebníctvo,
odvetvia Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty
stavebných prác spracovateľom Ing. Petrom Skákalom, PhD., znalcom v odbore
stavebníctvo
vo
výške
116.817,72
EUR
(slovom
jednostošestnásťtisíc
osemstosedemnásť eur a sedemdesiatdva eurocentov). (ďalej len „Znalecký
posudok“). Znalecký posudok tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k Stavbe
z Predávajúceho na Kupujúceho podľa tejto Zmluvy vo výške všeobecnej hodnoty
podľa Znaleckého posudku, t.j. vo výške 116.817,72 EUR (slovom
jednostošestnásťtisíc osemstosedemnásť eur a sedemdesiatdva eurocentov) (ďalej len
„Kúpna cena“).
Zmluvné strany potvrdzujú, že výška Kúpnej ceny zodpovedá stavu a budúcemu
nakladaniu so Stavbou a Zmluvné strany považujú výšku Kúpnej ceny za primeranú.
Spolu s touto Zmluvou uzatvorili Zmluvné strany Zámennú zmluvu č. 03 88 03 47 20
00 predmetom ktorej je zámena nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na
nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.
č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto:
5.4.1 Kupujúci previedol na Predávajúceho spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2
(jedna polovica) na (i) pozemku CKN parc. č. 494 o výmere 242 m², zastavané
plochy a nádvoria a (ii) stavbe súpisné číslo 254 postavenej na pozemku CKN
parc. č. 494, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 41 a
5.4.2 Predávajúci previedol na Kupujúceho nebytový priestor č. 906 s výmerou
podlahovej plochy 151,19 m², ktorý sa nachádza vo vchode Panská 2, na
prízemí bytového domu súpisné číslo 242 – Obytný dom Panská 2,
postaveného na pozemku CKN parc. č. 315 o výmere 938 m², zastavané plochy
a nádvoria vrátane prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu 15119/391797
na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve bytového
domu a zastavanom pozemku, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 6510,

5.2

5.3
5.4
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5.5

(ďalej len „Zámenná zmluva“)
Časť pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu na zaplatenie Kúpnej ceny podľa
tejto Zmluvy vo výške 116.328,94 EUR (slovom jednostošestnásťtisíc
tristodvadsaťosem eur a deväťdesiatštyri eurocentov) zanikla započítaním podľa
bodu 9.10 Zámennej zmluvy. Zostávajúca časť pohľadávky Predávajúceho voči
Kupujúcemu na zaplatenie Kúpnej ceny podľa tejto Zmluvy vo výške 488,78 EUR
(slovom štyristoosemdesiatosem eur a sedemdesiatosem eurocentov) je splatná do 10
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom
na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6.

ZÁRUKY A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1

Predávajúci vyhlasuje, že:
6.1.1 ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je výlučným vlastníkom Stavby a je
oprávnený so Stavbou ako spôsobilým predmetom vlastníckeho práva podľa
tejto Zmluvy voľne (neobmedzene) disponovať/nakladať s tým, že toto jeho
právo nie je ničím obmedzené;
6.1.2 ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je nositeľom (patria mu) všetkých
postupovaných práv a prevádzaných povinností z Územného rozhodnutia
a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby, je
oprávnený s nimi voľne (neobmedzene) disponovať/nakladať s tým, že toto
jeho právo nie je ničím obmedzené;
6.1.3 prevádzané veci, práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy sú schopné prevodu
a prevod vecí, práv a povinností je v súlade s dojednaniami Zmluvných strán;
6.1.4 pred uzavretím tejto Zmluvy nepostúpil práva ani nepreviedol povinnosti
podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu, ani nevykonal iný úkon, na základe
ktorého by mohla akákoľvek osoba tieto práva a/alebo povinnosti
nadobudnúť;
6.1.5 ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy neexistujú žiadne právne relevantné zmluvy
o budúcej zmluve, ktorými by sa Predávajúci zaviazal previesť Stavbu na
tretiu osobu, ani neexistujú žiadne právne relevantné zmluvy o budúcej
zmluve, ktorými by sa Predávajúci zaviazal previesť práva alebo postúpiť
povinnosti podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu;
6.1.6 na Stavbe, ani žiadnej jej časti neviazne žiadna ťarcha v prospech tretej osoby,
najmä (nie však výlučne) vecné bremeno, záložné právo, zabezpečovací
prevod práva alebo iné právo, ktoré má povahu zabezpečenia záväzku;
6.1.7 neexistujú žiadne právne prekážky kolaudácie Stavby po jej dokončení
v súlade so Stavebným povolením alebo zmeny Stavby pred jej dokončením
(vrátane prípadnej zmeny umiestnenia Stavby a podmienok umiestnenia
Stavby);
6.1.8 Stavba nepodlieha evidencii v katastri nehnuteľnosti v zmysle príslušných
právnych predpisov (nakoľko ide o rozostavanú podzemnú inžiniersku
stavbu bez nadzemného podlažia);
6.1.9 vlastnícke právo k Stavbe a výkon ktorejkoľvek z jeho imanentných súčastí,
najmä potom právo Stavbu užívať a prevádzať nie je obmedzené žiadnym
zákonným obmedzením, právom, zmluvným vzťahom, dohodou alebo
jednostranným vyhlásením voči tretej osobe, či už v ústnej alebo písomnej
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6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14
6.1.15

6.1.16

6.1.17

forme, najmä potom Predávajúci vyhlasuje, že Stavba nie je predmetom nájmu
ani iného obdobného právneho vzťahu, na základe ktorého by bola tretia
osoba oprávnená Stavbu alebo akúkoľvek jej časť užívať. Uvedené
v predchádzajúcej vete platí rovnako aj pre postupované práva a prevádzané
povinnosti na základe tejto Zmluvy;
všetky splatné záväzky, týkajúce sa Stavby, Územného rozhodnutia
a Stavebného povolenia, najmä akékoľvek daňové povinnosti, sú zaplatené;
ani neprebieha žiadne konanie, v dôsledku ktorého by ku vzniku takéhoto
záväzku mohlo dôjsť;
Predávajúcemu nebolo doručené žiadne úradné rozhodnutie (či už také, ktoré
nadobudlo právoplatnosť alebo sa stalo vykonateľným, alebo ktoré by mohlo
nadobudnúť právoplatnosť alebo sa stať vykonateľným kedykoľvek v
budúcnosti), nezačalo konanie, ktoré by mohlo viesť k vydaniu rozhodnutia,
následkom ktorého by (i) mohlo dôjsť k odňatiu vlastníckeho práva
Predávajúceho k Stavbe alebo jej časti alebo vydaniu deklaratórneho
rozhodnutia, v ktorom by bolo určené, že Predávajúci nie je výlučným
vlastníkom Stavby alebo jej časti; (ii) mohlo dôjsť k vzniku akýchkoľvek práv
tretích osôb k Stavbe alebo jej časti alebo (iii) došlo k obmedzeniu práva
Predávajúceho nakladať so Stavbou alebo jej časťou;
vlastnícke právo k Stavbe nadobudol v dobrej viere, pričom nemá a ani nikdy
nemal vedomosť o žiadnej skutočnosti či už právnej alebo inej povahy, ktorá
by vyvolávala alebo by mohla vyvolávať akúkoľvek pochybnosť v súvislosti s
nadobudnutím alebo existenciou vlastníckeho práva Predávajúceho k Stavbe;
ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy nie je vedený žiaden súdny spor, ani
správne konanie, týkajúci sa Stavby a/alebo postupovaných práv a/alebo
prevádzaných povinností podľa tejto Zmluvy, vrátane vyvlastňovacích konaní
týkajúcich sa Stavby, žiadne reštitučné či iné sporové konanie, o vlastníctvo
Stavby sa nevedie žiadne iné konanie, ani sa nevedie iné konanie týkajúce sa
postupovaných práv a/alebo prevádzaných povinností podľa tejto Zmluvy,
ani Predávajúcemu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k
začatiu takýchto konaní;
Stavba a/alebo postupované práva a prevádzané povinnosti sú bez
akýchkoľvek právnych vád;
nemá vedomosť o existencii takých faktických alebo právnych vád, ktoré by
bránili dokončiť Stavbu alebo vydať povolenie na zmenu Stavby pred
dokončením (vrátane zmeny Územného rozhodnutia v rozsahu Stavby);
na majetok Predávajúceho nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená
reštrukturalizácia Predávajúceho, Predávajúci nie je v reštrukturalizácii, proti
Predávajúcemu nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné
konanie, nebolo rozhodnuté o zrušení Predávajúceho s likvidáciou, a na jeho
majetok sa nevedie exekúcia, alebo súdny výkon rozhodnutia, alebo iné také
právne konanie, ktoré by znemožnilo plnenie záväzkov Predávajúceho podľa
tejto Zmluvy;
na uzatvorenie ani plnenie tejto Zmluvy na strane Predávajúceho si
nevyžaduje súhlas akejkoľvek osoby ani orgánu Predávajúceho, ak takýto
súhlas bol potrebný, bol pred uzatvorením tejto Zmluvy riadne udelený;
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6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.1.18 spôsobilosť osôb, ktoré uzatvárajú túto Zmluvu na strane Predávajúceho nie je
ničím obmedzená;
(vyhlásenia Predávajúceho uvedené v bode 6.1. tejto Zmluvy ďalej spolu len „Záruky
Predávajúceho“ a jednotlivo ktorékoľvek z nich tiež len „Záruka Predávajúceho“).
Predávajúci sa zaväzuje, že po uzatvorení tejto Zmluvy okrem úkonov predvídaných
touto Zmluvou:
6.2.1 neuskutoční žiadny taký právny a/alebo faktický úkon, ktorý by
zmaril/znemožnil prevod vlastníckeho práva Kupujúceho k Stavbe a/alebo
postúpenie práv alebo prevod povinností v zmysle tejto Zmluvy, ani ktorým
by sa akákoľvek Záruka Predávajúceho stala nepravdivou, neúplnou,
nepresnou alebo nesprávnou;
6.2.2 nebude so Stavbou žiadnym spôsobom nakladať, vrátane zaťažovania,
scudzovania, prenajímania alebo akýchkoľvek zmien Stavby;
6.2.3 v súvislosti s dokončením a kolaudáciou Stavby alebo jej zmenou pred
dokončením (vrátane prípadnej zmeny umiestnenia Stavby a podmienok
umiestnenia Stavby) poskytne Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť, najmä
poskytne na požiadanie Kupujúceho bez zbytočného odkladu všetku
dokumentáciu súvisiacu so Stavbou;
(záväzky Predávajúceho uvedené v bode 6.2. tejto Zmluvy ďalej spolu len „Záväzky
Predávajúceho“ a jednotlivo ktorýkoľvek z nich len „Záväzok Predávajúceho“).
V prípade, ak sa ktorákoľvek zo Záruk Predávajúceho preukáže v akomkoľvek
ohľade ako nepravdivá, neúplná, nepresná alebo nesprávna alebo dôjde k porušeniu
ktoréhokoľvek zo Záväzkov Predávajúceho, Predávajúci je povinný do jedného
mesiaca od doručenia písomnej výzvy Kupujúceho vykonať všetky kroky potrebné
na to, aby sa odstránila nepravdivosť, neúplnosť, nepresnosť alebo nesprávnosť
Záruk Predávajúceho alebo porušenie Záväzkov Predávajúceho, ako aj nepriaznivé
následky nepravdivosti, neúplnosti, nepresnosti alebo nesprávnosti Záruk
Predávajúceho alebo porušenia Záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu.
Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že Kupujúci uzatvára túto Zmluvu
spoliehajúc sa na (i) pravdivosť, úplnosť, presnosť a správnosť všetkých Záruk
Predávajúceho a (ii) splnenie všetkých Záväzkov Predávajúceho alebo záväzkov
vyplývajúcich mu z príslušných právnych predpisov v súvislosti s touto Zmluvou.
Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že Kupujúci by nebol uzatvoril túto
Zmluvu, ak by neboli splnené podmienky popísané v bode 6.4. tejto Zmluvy.
Kupujúci vyhlasuje, že:
6.6.1 na majetok Kupujúceho nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená
reštrukturalizácia Kupujúceho, Kupujúci nie je v reštrukturalizácii, proti
Kupujúcemu nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné
konanie, nebolo rozhodnuté o zrušení Kupujúceho s likvidáciou, a na jeho
majetok sa nevedie exekúcia, alebo súdny výkon rozhodnutia, alebo iné také
právne konanie, ktoré by znemožnilo plnenie záväzkov Kupujúceho podľa
tejto Zmluvy;
6.6.2 na uzatvorenie ani plnenie tejto Zmluvy na strane Kupujúceho si nevyžaduje
súhlas akejkoľvek osoby ani orgánu Kupujúceho;
6.6.3 spôsobilosť osôb, ktoré uzatvárajú túto Zmluvu na strane Kupujúceho nie je
ničím obmedzená;
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6.6.4

6.7

Kupujúci sa oboznámil s vynaložením odbornej starostlivosti s faktickým
stavom Stavby a kupuje ju v stave, v akom sa nachádza. Tým nie je dotknutá
zodpovednosť Predávajúceho za pravdivosť, úplnosť, presnosť a správnosť
Záruk Predávajúceho podľa tejto Zmluvy ani Záväzky Predávajúceho podľa
tejto Zmluvy.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Kupujúceho uvedené v bode 6.6. tejto
Zmluvy preukáže v akomkoľvek ohľade ako nepravdivé, neúplné, nepresné alebo
nesprávne, Kupujúci je povinný do jedného mesiaca od doručenia písomnej výzvy
Predávajúceho vykonať všetky kroky potrebné na to, aby sa odstránila nepravdivosť,
neúplnosť, nepresnosť alebo nesprávnosť vyhlásení Kupujúceho, ako aj nepriaznivé
následky, nepravdivosti, neúplnosti, nepresnosti alebo nesprávnosti vyhlásení
Kupujúceho.

7.

ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVBY

7.1

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Stavbu Kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Stavby bude
vyhotovený písomný záznam (Preberací protokol), ktorý bude podpísaný zástupcami
oboch Zmluvných strán. Ak nedôjde k odovzdaniu Stavby v lehote podľa
predchádzajúcej vety, Kupujúci je oprávnený ujať sa držby Stavby prvý deň
nasledujúci po márnom uplynutí lehoty na odovzdania Stavby uvedenej v prvej vete
tohto bodu.
Nebezpečenstvo škody na Stavbe, prechádza na Kupujúceho odovzdaním
a prevzatím Stavby, príp. dňom, v ktorom sa Kupujúci ujme držby Stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ do piatich (5) pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy oznámi príslušnému stavebnému úradu
prevod vlastníckeho práva k Stavbe ako aj postúpenie práv a prevod povinností
podľa tejto Zmluvy (najmä z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia).
Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že vykoná všetky (akékoľvek) ďalšie úkony potrebné na
to, aby príslušný stavebný úrad považoval za stavebníka Stavby Kupujúceho
v zmysle Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia. K tomu je Predávajúci
povinný poskytnúť Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak si
Kupujúci nesplní svoju povinnosť voči príslušnému stavebnému úradu podľa tohto
bodu Zmluvy, je Predávajúci oprávnený vykonať predmetné úkony.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci do piatich (5) pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy oznámi prevod vlastníckeho práva k Stavbe
ako aj postúpenie práv a prevod povinností podľa tejto Zmluvy spoločnosti KPRHT
4, Lomnická a BVS.
Prevodca sa zaväzuje, že najneskôr do piatich (5) pracovných dní od nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy odovzdá do vlastníctva Nadobúdateľovi overenú kópiu
Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia ako aj všetky ostatné doklady
súvisiace so Stavbou, ktoré má Prevodca k dispozícii (napr. projektovú dokumentáciu
(pre všetky stupne povoľovacieho procesu, pre ktoré bola vyhotovená) v časti
týkajúcej sa Stavby).
Prevodca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu poskytne Nadobúdateľovi všetky
potrebné informácie, ktoré sa týkajú Stavby, Územného rozhodnutia, Stavebného

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

Kúpna zmluva a zmluva o postúpení práv a prevode povinností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava / FORESPO HELIOS 2 a.s.

Strana 8

povolenia a/alebo postupovaných práv a/alebo prevádzaných povinností v zmysle
tejto Zmluvy.
8.

ZRUŠENIE A ZÁNIK ZMLUVY

8.1

Kupujúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
8.1.1 ak sa ktorákoľvek zo Záruk Predávajúceho ukáže ako nepravdivá, nepresná,
neúplná alebo nesprávna a Predávajúci v primeranej lehote, nie kratšej ako
jeden mesiac od doručenia písomnej výzvy Kupujúceho, nezjedná nápravu;
8.1.2 ak Predávajúci poruší ktorýkoľvek zo Záväzkov Predávajúceho a Predávajúci
v primeranej lehote, nie kratšej ako jeden mesiac od doručenia písomnej výzvy
Kupujúceho, nezjedná nápravu.
Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
8.2.1 ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Kupujúceho uvedené v bode 6.6. tejto Zmluvy
ukáže ako nepravdivé, nepresné, neúplné alebo nesprávne a Kupujúci
v primeranej lehote, nie kratšej ako jeden mesiac od doručenia písomnej výzvy
Predávajúceho, nezjedná nápravu.
Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva zrušuje od samého počiatku.
Zánikom účinnosti Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať
vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.
Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie sú dotknuté:
8.5.1 účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto Zmluvy
a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj po ukončení tejto Zmluvy;
8.5.2 nárok na náhradu škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením
povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.
Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

9.

DORUČOVANIE

9.1

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékoľvek písomnosti, oznámenia,
vyhlásenia, žiadosti, upozornenia, výzvy a iné úkony Zmluvných strán uskutočnené
v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosti“) musia byť urobené
v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto Zmluvná strana.
Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
9.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej
prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na
doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím
prevzatia Písomnosti takou osobou;
9.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na
poskytovanie poštových služieb podľa zák. č. 324/2011 Z.z. o poštových
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej
zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za
túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však
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uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa uvedeného na podacom lístku,
a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia.
10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
povinnej osoby – Predávajúceho, podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, možno túto Zmluvu meniť a dopĺňať len
písomne, a to na základe dohody Zmluvných strán vyhotovenej vo forme dodatku k
tejto Zmluve podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami.
Vzťahy Zmluvných strán upravené touto Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce z tejto
Zmluvy sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v rozsahu úprav
zmluvného typu a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle
príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné
strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere
zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná neplatnosť postúpenia práv a prevodu
povinností vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného
povolenia podľa bodov 4.1 a 4.2 tejto Zmluvy nemá žiaden vplyv na samotný prevod
vlastníckeho práva k Stavbe. To znamená, že na Kupujúceho prejde vlastnícke právo
k Stavbe a Kupujúci zostane vlastníkom Stavby aj v prípade, ak by na základe tejto
Zmluvy na Kupujúceho (bez ohľadu na dôvod) neprešlo a/alebo neboli postúpené
práva a prevedené povinnosti vyplývajúce Prevodcovi z Územného rozhodnutia
a/alebo Stavebného povolenia v zmysle tejto Zmluvy
Vzdanie sa akéhokoľvek práva podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy
uskutočnené konaním, opomenutím, príp. aj inak, nebude zakladať vzdanie sa
akýchkoľvek práv podľa ďalších ustanovení tejto Zmluvy (či už súvisiacich alebo
nie), a tak isto takéto vzdanie sa práv nebude zakladať pokračujúce vzdanie sa práv,
pokiaľ k tomu nedá výslovný písomný súhlas tá zo Zmluvných strán, o ktorej právo
ide.
Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Predávajúci obdrží
štyri (4) vyhotovenia a Kupujúci obdrží dve (2) vyhotovenia.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
10.8.1 Príloha č. 1: Katastrálna mapa so zakreslením Stavby;
10.8.2 Príloha č. 2: Územné rozhodnutie;
10.8.3 Príloha č. 3: Stavebné povolenie;
10.8.4 Príloha č. 4: Uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR
Bratislavy č. 448/2020 zo dňa28.5.2020;
10.8.5 Príloha č. 5: Znalecký posudok č. 94/2019 zo dňa 05.11.2019.

10.2
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10.9

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu
porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek
omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za
určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho
súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu vlastnoručne podpísali.

Predávajúci
V Bratislave dňa 6.7.2020

v.r.
________________________________
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

Kupujúci
V Bratislave dňa 30.6.2020

v.r.
________________________________
FORESPO HELIOS 2 a.s.
Ing. Zuzana André
člen predstavenstva

v.r.
________________________________
FORESPO HELIOS 2 a.s.
Bc. Radko Kašiar
člen predstavenstva

Kúpna zmluva a zmluva o postúpení práv a prevode povinností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava / FORESPO HELIOS 2 a.s.

Strana 11

